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“A educação é um ato de amor, por 
isso, um ato de coragem. Não pode 
temer o debate. A análise da 
realidade. Não pode fugir à 
discussão criadora, sob pena de ser 
uma farsa”. [...] Precisamos 
contribuir para criar a escola que é 
aventura, que marcha, que não tem 
medo do risco, por isso que recusa o 
imobilismo.A escola em que se 
pensa, em que se cria, em que se 
fala, em que se adivinha, a escola 
que apaixonadamente diz sim a 
vida." – Paulo Freire 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
Este documento descreve diretrizes institucionais, metas, propostas pedagógicas e 

didáticas, organização institucional, planejamento financeiro, instalações e demais 

políticas que pautam o desenvolvimento da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias – ESTÁCIO EUROPAN. Neste Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) com vigência 2015-2019 cabe à Instituição não só retomar  e  rever suas 

propostas inseridas no PDI 2010-2014, revisado  em  2012  e  aditado  em  2013,  com o 

propósito de reavaliar seu percurso neste quinquênio com vistas à consolidação e/ou 

fortalecimento daquelas ações que foram implementadas; analisar e justificar aquelas que 

ficaram por fazer e, consequentemente, retomá-las, se for o caso; mas também, diante 

dos novos quadros institucionais, sociais e acadêmicos que ora se apresentam, é mister 

propor ações e medidas que respondam por este novo quadro. 

 
Deste novo cenário e reexame das atuais demandas, buscam-se priorizar os cursos mais 

adequados à região em que está inserida a Instituição, como ser os relacionados à área 

de meio ambiente. 

 
A comunidade acadêmica da Estácio Europan, representada pelos gestores, 

coordenadores e membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), bem como seus 

Conselhos Superiores – CONSEPE e CONSAD, elaborou seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (2015 – 2019), considerando as informações obtidas por meio do Processo 

de Avaliação Institucional Interna e das avaliações externas de todos os seus cursos que, 

na vigência do PDI anterior, receberam visita in loco para reconhecimento ou renovação 

do reconhecimento, conforme a seguir: 
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GRADUAÇÃO - ESTÁCIO EUROPAN 

 
CURSOS 

CPC 

 
2011/2013 

NOTA DA 

VISITA 

Ato 

autorizativo 

 
PORTARIAS 

ADMINISTRAÇÃO 3 Ciclo 
ENADE 

Renovação PORTARIA N° 737, DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 2013 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

3 
 

Ren 3 
Reconhecime 

nto 

 

Portaria 2.056 de 29/11/ 2010 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2 3 Renovação Portaria 917 de 20/11/2008 

 

LETRAS 
 

--- 
 

4 
Reconhecime 

nto 
PORTARIA Nº 463, DE 21 DE 

NOVEMBRO DE 2011 

PEDAGOGIA 3 Ciclo 
ENADE 

Renovação PORTARIA N° 286 DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2012. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

3 Ciclo 
ENADE 

Reconhecime 

nto 
PORTARIA N° 286 DE 21 DE 

DEZEMBRO DE 2012. 

PUBLICIDADE SC 3 Renovação 
PORTARIA No- 197, DE 13 DE 

MAIO DE 2013 

*ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

  

3 
 

Autorização 
 

201403567 – aguardando portaria 

*ENGENHARIA CIVIL  4 Autorização 201403864 – aguardando portaria 

GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA -  ESTÁCIO EUROPAN 

CURSOS CPC 
CC Ato 

Autorizativo 
PORTARIAS 

GESTÃO FINANCEIRA 3 Ciclo 
ENADE 

Renovação PORTARIA Nº 704, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2013 

LOGISTICA 3 Ciclo 
ENADE 

Renovação PORTARIA Nº 704, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2013 

MARKETING 2 Ren. 3 Renovação Portaria 444 de 01/11/2011. 
Aguardando nova portaria 

PROCESSOS GERENCIAIS 3 Ciclo 
ENADE 

Renovação PORTARIA Nº 704, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2013 

 

GESTÃO AMBIENTAL 
 

4 
Ciclo 

ENADE 

 

Renovação 
PORTARIA Nº 821, DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 2014. 

 

RECURSOS HUMANOS 
  

4 
 

Autorização 
PORTARIA Nº 341, DE 29 DE MAIO 

DE 2014 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS* 

  
4 

 
Autorização 

 
201404533 - Aguardando portaria 

REDES DE COMPUTADORES*    Aguardando visita 

 

Os resultados decorrentes dos processos externos e internos da Avaliação Institucional 

são   analisados  e  assumidos  como  subsídios   para  pensar  criticamente   a      prática 

acadêmica. 
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2. PERFIL INSTITUCIONAL: MISSÃO, OBJETIVOS E METAS  

 
2.1 Breve Histórico e Desenvolvimento da Instituição 

 

2.1.1 Instituição mantenedora 
 
 

IREP  -  SOCIEDADE    DE    ENSINO    SUPERIOR,    MÉDIO    E    FUNDAMENTAL    LTDA., 

sociedade empresarial limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.608.755/0001-07, com 

sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Promotor Gabriel 

Nettuzzi Perez, nº 108, bairro Santo Amaro A IREP é parte do Grupo Estácio. 

 

A mantenedora é responsável pela Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias perante as autoridades públicas e o público em geral, 

incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados 

os limites da Lei e do Regimento Interno da ESTÁCIO EUROPAN, a liberdade acadêmica do 

corpo docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos 

e a sua autonomia didático-científica. 

 

Compete precipuamente à mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis necessários e 

assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros. 

 

À IREP - Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. reserva-se a 

administração financeira, contábil e patrimonial da ESTÁCIO EUROPAN. Dependem de 

aprovação da mantenedora: orçamento anual da Faculdade; a assinatura de convênios, 

contratos ou acordos; as decisões dos órgãos colegiados que importem em aumento   de 

despesa ou redução de receita; a admissão, punição ou dispensa de pessoal;  a criação ou 

extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de suas vagas iniciais, bem 

como alterações regimentais. 

 

Compete, ainda, à mantenedora designar, na forma prevista no Regimento, o Diretor, 

cabendo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da 

Faculdade. Cabe ao Diretor à designação dos ocupantes dos demais cargos ou funções de 

direção, chefia, coordenação ou assessoramento da Faculdade. 
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2.1.2 Instituição Mantida 
 

A FACULDADE ESTÁCIO EURO-PANAMERICANA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS    é 

uma Instituição Privada de Ensino Superior, também denominada “ESTÁCIO EUROPAN”, 

com limite territorial de atuação no município de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua 

Howard Archibald Achesson Junior, 393 – Jd Glória – Granja Viana. A Estácio Europan foi 

credenciada pela Portaria MEC 227, de 23/02/2000, publicada no D.O.U de 25/02/2000. 

Em 2010, após sua incorporação ao Grupo Estácio, seu nome foi alterado para Faculdade 

Estácio Euro- Panamericana de Humanidades e Tecnologias, conforme PORTARIA Nº 

1.925, DE 19 de novembro de  2010.  Em 2011, a Portaria nº  248  de  06  de Julho de 2011 

transfere sua mantença para o IREP- Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental. 

Não obstante tal integração, a IES continuou fiel à sua missão, finalidades e objetivos, de 

um lado; por outro a IES ganhou em sustentabilidade financeira para implementar seus 

projetos, atuar nas fragilidades vistas em resultados apurados nas avaliações internas e 

externas. 

 

A IES, mediada pela ação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso pode 

implementar uma nova proposta de ensino, revendo todos os Projetos Pedagógicos de Cursos 

(PPCs), incorporando novas metodologias e ferramentas tecnológicas, como por exemplo a 

biblioteca virtual, a webaula e a atividade estruturada. Nesse novo quadro desenhado a partir 

da sua incorporação ao Grupo Estácio, a IES utilizou, como parte de sua estratégia para facilitar 

o acesso dos alunos a uma melhor oferta de cursos de extensão, especialização e outros, um 

convênio que define vários aspectos de colaboração entre a ESTÁCIO EUROPAN e a 

Universidade Estácio de Sá. 

 

Assim, a Estácio Europan adquiriu condições sustentáveis de entrar, de vez, no mundo da 

tecnologia educacional, tanto na oferta, em seus cursos, com Portarias de Reconhecimento, 

de 20% da carga horária à distância (Portaria 4.059/2004), quanto na incorporação de outras 

ferramentas tecnológicas como, por exemplo, uma plataforma de webaula em que alunos e 

professores se comunicam de modo assíncrono em fóruns de discussão, disponibilização de 

material de aula, trabalhos acadêmicos, planos de ensino e de aulas, a Biblioteca Virtual, o 

material didático institucional de apoio. 
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2.2 Retrospectiva Institucional 
 
 

Uma análise do período de 2010 a 2014, referente ao Plano de Desenvolvimento Institucional, 

permitiu resgatar aspectos fundamentais que contribuem para a reflexão sobre a experiência 

teórica e prática. Os resultados encontrados permitiram  levantar considerações a respeito 

das ações realizadas, tanto para o aspecto pedagógico, quanto para o administrativo e o social 

da FACULDADE ESTÁCIO EURO-PANAMERICANA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIA EUROPAN. 

 

Observa-se que no quinquênio 2010-2014 a ESTÁCIO EUROPAN estabeleceu objetivos e metas 

nos âmbitos acadêmico e administrativo, os quais devem agora ser avaliados por um olhar 

retrospectivo, com vistas a futuras projeções, de modo que a Instituição possa reprogramar-

se para um novo período no percurso de sua história – seu novo Plano de Desenvolvimento 

Institucional com vigência para os próximos cinco anos – 2015-2019. 

 

Assim, no âmbito acadêmico, tem-se que a proposta de buscar o fortalecimento da IES e sua 

consolidação como centro de excelência no ensino estava respaldada por diferentes metas a 

serem atingidas, dentre elas: 

 

a) Fomento à participação do Corpo Docente no Programa de Incentivo à Qualidade 

(PIQ), visando o aprimoramento das práticas docentes. Fomento ao crescimento 

contínuo (20% anual) da participação do Corpo Docente no Programa de Incentivo à 

Qualidade (PIQ), visando ao aprimoramento das práticas docentes. 

b) Implantação de práticas inovadoras como alicerces para o desenvolvimento dos 

projetos pedagógicos: webaula, biblioteca virtual, material didático institucional de 

apoio (implantação gradual para ingressantes, com início em 2010); adequação aos 

requisitos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais, tais como, atividades 

acadêmicas complementares e atividades estruturadas. 

c) Fomento à produção científica por meio de bolsas de iniciação científica aos discentes, 

ofertadas em editais semestrais, assim como a divulgação dos projetos 

interdisciplinares que fazem parte dos componentes curriculares. 
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d) Desenvolvimento de novos programas de extensão e responsabilidade social e 

consolidação dos já existentes. As temáticas de responsabilidade social, relações 

étnico-raciais, inclusão, defesa do meio ambiente, sustentabilidade, patrimônio 

artístico e cultural, estarão contempladas por meio do desenvolvimento de projetos 

realizados anualmente, tais como: Projeto Imposto de Renda, RH em Ação, Campanhas 

de Saúde e de Qualidade de Vida; Projetos de integração do conhecimento científico e 

cultural. 

 

Nosso olhar retrospectivo nos permite apresentar os seguintes resultados obtidos no 

desenvolvimento dessas metas: 
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Metas Acadêmicas Resultados obtidos 
 

a)   Fomento à participação do Corpo Docente no Programa de Incentivo 

à Qualidade (PIQ), visando o aprimoramento das práticas docentes. 

Fomento ao crescimento contínuo (20% anual) da participação do 

Corpo Docente no Programa de Incentivo à Qualidade (PIQ), visando 

ao aprimoramento das práticas docentes. 

PIQ FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

Participação nos cursos online oferecidos semestralmente: 
164 participações nos diferentes cursos ofertados (cf. p. 127, deste PDI) 

 

PIQ MÉRTO 
A) Bolsas M/D 

 

2012.1 – Mestrado 
Daniel Martins Candido da Silva – Mestrado na UNESA no programa de 
Saúde da Família. 

 

2012.2 – Mestrado 
Carmem Eliana da Silva Pozza – Mestrado em Ciências Contábeis. 

 
2013.2 – Mestrado 
Leandro Gonçalves Meireles – Mestrado em Tecnologia 
Marco Antonio Santos – Mestrado em Administração 

 

B) Subsídios para apresentações científicas 
Daniel Martins Candido da Silva 
Alessandra Pereira Majer 

C) Concurso Interno Nacional de Produção Científica, Projetos de 
Extensão e Ensaio 

Adriano Dantas de Oliveira 
 

PIQ FÓRUM 
Em média, anualmente 6 a 8 docentes participam do FÓRUM NACIONAL DE 
DOCENTES ESTÁCIO, no Rio de Janeiro. 
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 PIQ REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 
Em média 10 docentes são contemplados com Remuneração Variável, 
anualmente. 

 

b) Implantação de práticas inovadoras como alicerces para o 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos: webaula, biblioteca 

virtual, material didático institucional de apoio (implantação gradual 

para ingressantes, com início em 2010); adequação aos requisitos 

previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais, tais como, atividades 

acadêmicas complementares e atividades estruturadas. 

 A plataforma webaula está implantada e em uso contínuo tanto 
como suporte à disciplinas presenciais, quanto para o 
desenvolvimento das disciplinas ofertadas no modalidade online, 
nos cursos que permitem sua oferta em até 20%; 

 A biblioteca virtual está implantada e em operação (ver contrato 
PEARSON); 

 O material didático começou a ser entregue em 2010 em modo 
impresso e progressivamente foi sendo ampliado, tanto em 
qualidade – tablet, livro-proprietário, leitor Estácio; início com os 
calouros de 2010, atualmente todos os alunos recebem e/ou têm 
acesso ao material didático; 

 As Atividades Acadêmicas Complementares, assim como as 
Atividades Estruturadas, são regulamentadas, de modo que cada 
uma cumpra o papel a que são destinadas. 

 

c) Fomento à produção científica por meio de bolsas de iniciação científica 

aos discentes, ofertadas em editais semestrais, assim como a 

divulgação dos projetos interdisciplinares que fazem parte dos 

componentes curriculares. 

 Semestralmente, os editais referentes à Pesquisa e IC são abertos, 
embora a participação de alunos não tenha, ainda, alcançado índices 
satisfatórios; 

 Em 2014, 8 (oito) trabalhos de pesquisa realizados por alunos, sob 
orientação docente, foram apresentados no VI Simpósio 
Multidisciplinar da Estácio São Paulo; 

 Apresentações no VI Seminário de Pesquisa Estácio e II Jornada de 
Iniciação Científica (2014) 

o Formação de professores de educação física: perfil e 
perspectivas dos estudantes ingressantes no curso de 
licenciatura da Estácio Cotia - Autores: Marilene Garcia, 
Fabrício Pomponet Monteiro; Daniel Martins Candido da 
Silva; Mário Nobuyuki Nakashima 

o Percepções dos educadores físicos sobre sua atuação no 
NASF no município de São Paulo: um trabalho muito além da 
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malhação – Daniel Candido da Silva e Luciana Maria Borges 
da Matta Souza 

o Cleptoparasitismo em aranhas de teias orbiculares no 
parque intervales – São Paulo - Alessandra Pereira Majer 

o Diagnóstico dos resíduos presentes nas margens do Rio  
Cotia (SP) – Geni Ferreira da Silva; Elisangela Guimarães 
Tizzatto; Marcos Roberto Ferreira; Michael Jackson Alves dos 
Santos e Alessandra Pereira Majer. 

o Impactos associados ao descarte incorreto de bitucas de 
cigarro em modelos vegetais – Fernanda Cristina de Brito; 
Herbert Pereira da Silva; Tiago Cerqueira; Flavia Vazzoler 
Biscaia e Alessandra Pereira Majer. 

o Empregabilidade: o cenário de transformações no âmbito do 
emprego e do trabalho – Marco Antonio Carvalho dos 
Santos 

o Implantação de sistema virtual de ensino aprendizagem – 
Leandro Gonçalves Meireles; 

 V Seminário de Pesquisa Estácio e I Jornada de Iniciação Científica 
(2013) 

o  Balcão de projetos da Faculdade Estácio Euro-Panamericana 
de Humanidades e Tecnologia: teoria e prática nos cursos de 
graduação tecnológica. Autores: Vladimir Lucki; Fu Wen 
Hsien; Mário Noboyuki Nakashima; Paulo Ferreira dos 
Santos; Marcia Aparecida Oliveira. 

 
 I Fórum Nacional de Educação e III Encontro Nacional de 

Licenciatura (2014) 

 
Trabalho: Em que mundo desejo viver - Ação ambiental na semana de 
sustentabilidade - Modalidade: Comunicação oral 

 
Autores: Alessandra Pereira Majer, Marcelo Gênova da Fonseca, Geni 
Ferreira da Silva, Fabiane Brito Teixeira, Elisangela Guimarães Tizzato, 
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Michael Jackson Alves dos Santos, Gilson Barbosa e Flávia Vazzoller Biscaia. 

 
Trabalho: O aluno asmático na educação física escolar: uma dificuldade ou 
um desafio?  Modalidade: Poster 

 
Autores: Anna Paula Miceli Alcântara de Oliveira 

 
Trabalho: O impacto de um programa de atividade física em um grupo de 
colaboradores de uma instituição de ensino superior no município de Cotia: 
relato de experiência prática dos discentes de Educação Física. Modalidade: 
Poster 

 
Autores: Anna Paula Miceli Alcântara de Oliveira e Daniel Martins Cândido 
da Silva 

 
Trabalho: Metodologia utilizada na aplicação do Problem Based Learning 
(PBL) no ensino superior de contabilidade, na atividade estuturada de 
práticas contábil informatizada - Modalidade: Comunicação oral 

 
Autor: Carmen Eliana da Silva Pozza 

 
Trabalho: Educação física escolar e jogos cooperativos Modalidade: Poster 

Autor: Fabricio Monteiro Pomponet 

Trabalho: A Importância dos Trabalhos de Campo na Formação dos Alunos 
na Graduação da Área Ambiental. Modalidade: pôster 

 
Autores: Júlio Cesar Rosa; Helena Yumiko Ueno 

 
Trabalho: Analise da implantação de sistema virtual de ensino 
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aprendizagem. Modalidade: Comunicação oral 

Autor: Leandro Gonçalves de Meireles 

Trabalho: Formação de professores de Educação Física: Perfil e perspectivas 
dos estudantes ingressantes no curso de Licenciatura da Estácio Cotia - 
Modalidade: Comunicação oral 

 
Autores: Marilene Garcia / Fabricio Monteiro / Daniel Martins / Mário 
Nakashima 

 
Trabalho: O psicodrama na inter-relação entre pessoas surdas e ouvintes: 
reflexões sobre os meios que viabilizam a comunicação entre surdos e 
ouvintes. Modalidade: Poster 

 
Autor: Mônica Sena 

 
Trabalho: A utilização dos meios digitais de comunicação como recurso 
didático no ensino médio Modalidade: Comunicação oral 

 
Autor: Vladimir Lucki Junior 

 
 

 
Trabalho: Inclusão Digital – Um panorama do Programa Acessa São Paulo 
como ferramenta de acesso às tecnologias da informação e comunicação, à 
população em geral Modalidade: Comunicação oral 

 
Autores: Marco Antonio Carvalho dos Santos, Alexandra Aparecida Santos e 
Karla de Carvalho Holanda 
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 Artigo Publicado em Revista (aluna e professor) 
 

1) O aluno asmático na educação física escolar: uma dificuldade ou um 
desafio? 

 
Autores: Anna Paula Miceli Alcantara de Oliveira e Daniel Martins Candido 
da Silva 

 
Revista: Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício 

ISSN 1981-9900 – versão eletrônica 

2) O impacto de um programa de atividade física em um grupo de 
colaboradores de uma instituição de ensino superior no município de 
Cotia: relato de experiência prática dos discentes de Educação Física 

 
Autores: Anna Paula Miceli Alcantara de Oliveira e Daniel Martins Candido 
da Silva 

 
Endereço eletrônico: http://www.efdeportes.com/efd200/o-impacto-de- 
um-programa-de-atividade-fisica.htm 

 

d) Desenvolvimento de novos programas de extensão e  responsabilidade 

social e consolidação dos já existentes. As temáticas de 

responsabilidade social, relações étnico-raciais, inclusão, defesa do 

meio ambiente, sustentabilidade, patrimônio artístico e cultural, 

estarão contempladas por meio do desenvolvimento de projetos 

realizados anualmente, tais como: Projeto Imposto de Renda, RH em 

Ação, Campanhas de Saúde e de 

Realização anual dos Projetos 
 Imposto de Renda 
 RH em Ação 
 Fórum dos Tecnólogos 
 Balcão de Projetos 
 Dia E Nacional 
 Semana de Cultura Brasileira na Estácio São Paulo 

Desenvolvimento de novos programas: 

 Semana de Gente e Gestão 

http://www.efdeportes.com/efd200/o-impacto-de-um-programa-de-atividade-fisica.htm
http://www.efdeportes.com/efd200/o-impacto-de-um-programa-de-atividade-fisica.htm
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Qualidade de Vida; Projetos de integração do conhecimento 

científico e cultural. 

 Fórum Discente de Educação Física 
 Atlética 
 Sustentabilidade na Faculdade: lixeiras falam 
 Fórum Social dos Tecnólogos 
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No âmbito administrativo, a IES comprometeu-se com as seguintes metas: 
 

Metas Administrativas Resultados Obtidos 
a) Aumento de 10% na oferta anual de 

oportunidades estágio por meio da 

reestruturação do programa de estágios 

(criação e consolidação do espaço E3 - 

Espaço, Estágio, Emprego) 

b) Reestruturação da Empresa Junior 

(revisão de regulamento, interação em 

projetos institucionais, divulgação, 

triagem e execução de projetos para a 

comunidade). 

c) Consolidação do Sistema de Informações 

Acadêmicas (S.I.A) que integra os diversos 

setores da IES e disponibiliza informações 

acadêmicas; 

d) Reformulação da Intranet para o domínio 

da Estácio como ferramenta facilitadora 

da comunicação entre os colaboradores; 

e) Implantação de rede social interna para 

colaboradores (Conecta); 

f) Reformulação do site institucional 

ampliando informações e consultas para a 

comunidade externa. 

g) Ampliação do treinamento dos 

profissionais, oferecendo anualmente 02 

cursos no formato presencial ou on-line; 

h) Revisão do plano de carreira docente e 

técnico-administrativo para consolidação 

da cultura de meritocracia baseada no 

feedback contínuo da perfomance 

profissional. 

i) Consolidação dos processos de Avaliação 

Institucional buscando atingir a meta   de 

a) Em 2010, o Espaço Estágio, Emprego foi 
criado e desde então suas ações têm 
contribuído sobremaneira para difundir o 
empreendedorismo e respaldar a 
empregabilidade do nosso aluno, seja ele 
ativo ou egresso, por meio da captação e 
oferta de vagas e estágio/emprego e/ou 
da preparação dos alunos ofertando 
oficinas presenciais e online. Ocupa-se 
também do Programa Estácio Acredita 
voltado para alunos formandos; 

b) O Projeto de Reestruturação da Empresa 
Junior ainda continuará como objetivo 
para este próximo período; 

c) O Sistema de Informações Acadêmicas 
atualmente congrega praticamente toda 
a vida de discentes e docentes no que 
tange às necessidades acadêmicas, 
oferecendo acesso para: Portal do Aluno, 
Portal do Professor, Biblioteca Virtual, 
Plataforma Webaula, dentre outros; 

d) A Intranet oferece acesso a todos os 
sistemas web utilizados pelos 
funcionários técnico-administrativos; 

e) Rede Conecta implantada e consolidada, 
proporcionando a troca de experiências 
entre todos os técnico-administrativos e 
docentes em nível nacional; 

f) Além das informações comerciais de 
praxe, a comunidade externa tem acesso 
às informações acadêmicas exigidas pela 
Portaria 40/2007. 

g) Docentes e técnico-administrativos 
contam com um rol de cursos online, a 
fim de se capacitarem cada vez mais para 
o exercício de suas funções; 

h) Ambos os Planos de Carreira – Docentes 
e Técnico-administrativos – foram 
revisados e estão protocolados, 
aguardando os trâmites para 
homologação; 

i) Atingida as metas de participação na 
pesquisa online: 90% dos docentes e 60% 
de discentes 

j) A Comissão Própria de Avaliação da 
Estácio Europan desenvolveu processos 
de acompanhamentos dos planos de 
ação produzidos pelos gestores e 



24  

participação na pesquisa online de 90% 

dos docentes e 60% de discentes; 

j) Acompanhamento da implementação dos 

planos de ação com vistas nos resultados 

das avaliações internas e externas. 

k) Implantar o atendimento agendado das 

secretarias e coordenações para os 

alunos; 

l) Reunir bimestralmente as secretarias e 

coordenações para troca  de experiências, 

treinamento e análise de resultados; 

m) Realização de um evento solidário, anual, 

com a participação de alunos egressos; 

n) Consolidação dos mecanismos de gestão 

financeira e orçamentária para 

manutenção da saúde financeira da IES 

por meio da entrevista com alunos 

inadimplentes e desistentes; 

o) Reunião mensal com Gestor Financeiro, 

Gestor Acadêmico e Diretor para análise 

dos indicadores e ações corretivas; 

p) Apresentação aos órgãos competentes do 

pedido de integração das Faculdades 

Estácio Europan e Estácio Cotia; 

q) Abertura de 5 cinco novos cursos:  CST em 

Gestão de Recursos Humanos, CST em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

CST em Redes de Computadores, 

Bacharelado em Engenharia de Produção 

e em Engenharia Civil. 

coordenadores de cursos em face dos 
resultados das avaliações internas e 
externas; 

k) Atendimento agendado implantado e 
consolidado; 

l) As reuniões entre coordenação e direção 
acadêmica são semanais; as reuniões 
com demais colaboradores são mensais, 
denominadas GDO – Gestão da 
Operação; 

m) O Dia E Nacional – de Responsabilidade 
Social é a oportunidade para o exercício 
formal da solidariedade; todavia, a 
participação de egressos ainda é 
insipiente, o que nos faz carregar esta 
meta para o próximo período; 

n) Os processos de gestão financeira e 
orçamentária da IES estão consolidados: 
CAPEX para orçamento, SAP, ADP, dentre 
outros; 

o) As reuniões, desde 2014, têm uma 
frequência semanal; 

p) O processo foi protocolado no MEC no 
ano de 2012, já tendo atravessado a fase 
“Análise Despacho Saneador”, 
aguardando assinatura; 

q) As autorizações solicitadas encontram-se 
assim delineadas: 

a. CST em Gestão de Recursos 
Humanos – conceito obtido para 
autorização igual a 4 (quatro), 
portaria já publicada e curso já 
captou a primeira turma; 

b. CST em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas – 
conceito obtido para autorização 
igual a 3 (três), aguardando a 
publicação da portaria; 

c. CST em Redes de  Computadores 
– protocolado e aguardando o 
agendamento da visita in loco; 

d. Bacharelado em Engenharia de 
Produção – conceito obtido para 
autorização igual a 3 (três), 
aguardando a publicação de 
portaria; 

e. Bacharelado em Engenharia  Civil 
- conceito obtido para a 
autorização igual a 4 (quatro), 
aguardando a publicação da 
portaria. 
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Esse olhar para o passado recente da Estácio Europan permite concluir que propostas 

acadêmico-administrativas apresentadas no PDI 2010-2014, revisto em 2012 e aditado em 

2013, foram implementadas com resultados excelentes. 

 
Além disso, cabe ressaltar que as avaliações internas e externas da Estácio Europan ao longo 

do período analisado estão possibilitando um processo contínuo de observação, registro, 

reflexão, síntese, avaliação e, sobretudo um planejamento intensificado que culminou na 

criação de um espaço propício para o acompanhamento sistemático de ações de relevância 

priorizando os aspectos apontados na avaliação como pontos a serem melhorados, dentro das 

dimensões que se referem ao curso: didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura 

como: a  criação  do  plano de ação  e melhoria  elaborado por gestores  e  coordenadores   de 

curso em conjunto com o núcleo docente estruturante (NDE); acompanhamento dos planos 

de ação pela CPA. 

 

O acompanhamento e a análise das avaliações externas permitem um olhar mais abrangente 

da instituição, uma vez que, por meio da avaliação dos avaliadores do MEC/INEP é possível 

ampliar os parâmetros que definem uma educação e instituição de qualidade. A eficácia na 

resolução de problemas a curto, médio e longo prazo está fortemente relacionada à utilização 

das informações fornecidas pelos processos avaliativos, uma vez que, por meio da avaliação 

interna é possível compreender a percepção que a comunidade acadêmica tem da sua 

instituição, identificar necessidades dos diferentes segmentos assim como as potencialidades. 

 

A Instituição recebeu no ano de 2010 04 (quatro) comissões do MEC, sendo que 02 (duas) 

foram com o objetivo de Reconhecimento de Curso para Marketing e Ciências Contábeis, 01 

(uma) para Renovação de Reconhecimento do Curso de Sistemas de Informação, 01 (uma) 

para Recredenciamento da IES. 02 (dois) cursos (Sistemas e Ciências Contábeis) receberam 

conceito 3, apresentando um perfil satisfatório de qualidade; o curso de Marketing recebeu 

conceito 4, e a comissão para o Recredenciamento atribuiu conceito 3 (três). No ano de 2011, 

A Instituição recebeu cinco comissões externas do MEC, sendo que (03) três cursos Processos 

Gerenciais, Gestão Financeira e ADM, receberam conceito 4 e (2) dois cursos – Gestão 

Ambiental e Logística - foram avaliados com conceito 3. 
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No ano de 2012, os cursos da IES que pertencem ao Ciclo Vermelho do ENADE obtiveram CPC 

3 (dois), exceto o CST em Marketing que obteve o CPC 2 (dois).  Esse  resultado dos cursos 

contribuiu para que a Estácio Europan obtivesse o IGC conceito 3 (três). Observa-se que em 

2012, a IES recebeu nova visita de recredenciamento, na qual também obteve conceito 3 (três) 

 

Em 2013, os registros dos relatórios das avaliações externas das comissões do MEC 

demonstram que o Curso de Sistema de Informação, visitado em função de um Protocolo de 

Compromisso do CPC 2 (dois) recebeu conceito 3 (três) apresentando perfil satisfatório de 

qualidade; ainda em 2013, o CST e Gestão de Recursos Humanos foi autorizado com o conceito 

4 (quatro), demonstrando apresentar um perfil de qualidade muito bom, com aspectos 

satisfatórios para iniciar seu funcionamento; e o CST em Gestão Ambiental obteve  o CPC 4 

(quatro). 

 

Em 2014, o Bacharelado em Engenharia de Produção obteve o conceito 3 (três) para sua 

autorização. Os cursos CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia Civil, 

embora tenham recebido a visita in loco no início de 2015, são protocolos de 2014. O primeiro 

obteve conceito 3 (três); o segundo, conceito 4 (quatro). 

 

No cômputo geral, reconhece-se predominância de índices satisfatórios nos cursos da 

EUROPAN, ou seja, estão aptos para reconhecimento e funcionamento. Ressalta-se como  um 

pressuposto para esse resultado de avaliação as propostas acadêmicas articuladas com a CPA 

(planos de ação, atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso e sua coerência 

com o PPC em suas respectivas áreas de conhecimento. Além disso, Salientamos ainda que o 

NDE orienta-se concomitantemente com os relatórios das avaliações internas efetuados pela 

CPA. 

 

Podem-se citar também, as mudanças de ordem estrutural ocorridas na IES, desde aumento 

das dependências da biblioteca, o aumento na quantidade de equipamentos e na qualidade 

técnica, revisão, reestruturação e agendamento do atendimento da secretaria, aumento na 

quantidade e disponibilidade de recursos audiovisuais, criação de fórum semestral dos  cursos 

de tecnologia e do espaço estágio emprego (E3), ampliando as oportunidades para os alunos. 
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Os resultados avaliativos da IES no período de 2010/2014 permitiram levantar considerações 

a respeito, tanto para o aspecto pedagógico, quanto para o administrativo e o social, que no 

momento são norteadores no processo de continuidade à missão declarada no PDI dessa 

Instituição para 2015/2019. 

 
 
 

2.3 Missão, Visão e Valores da IES 
 

2.3.1 Missão 
 

 
A Missão que justifica a existência da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias – Estácio EUROPAN - e que baliza suas finalidades consiste 

em 

Preparar cidadãos conscientes, criativos, competentes e responsáveis que 

possam viver com dignidade e qualidade, promovendo a auto-realização 

humana e o espírito empreendedor e contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável e o bem-estar social. 

A ESTÁCIO EUROPAN assume o compromisso com a construção de uma sociedade 

socialmente justa, ambientalmente responsável, respeitadora da diversidade e livre de 

todas as formas de opressão ou discriminação de classe, gênero, etnia ou nacionalidade. 

 
Para alcançar sua Missão, a Estácio EUROPAN tem como norte para o seu trabalho 

educativo as seguintesfinalidades: 

a) Formação de diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos,  aptos para 

a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 

b) Incentivo ao trabalho de iniciação científica, visando ao desenvolvimento   da 

ciência e da criação e difusão da cultura e, desse modo,  desenvolver  o  entendimento do 

homem e do meio em que vive; 

c) Promoção e preservação da cultura como forma de fazer emergir a 

identidade regional em seus valores étnicos, artísticos, espirituais, sociais e econômicos 

pelas manifestações e criações da comunidade; 
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d) Promoção, por meio do ensino, pesquisa e extensão, da procura do saber, 

nas áreas fundamentais do conhecimento humano e em áreas técnico-profissionais 

preservação, ampliação e transmissão do saber; 

e) Prática da extensão como instrumento de comunicação da Faculdade na 

comunidade, pelo ensino, pesquisa, através de metodologias aplicativas, cursos, 

convênios, contratos e outros meios. 

 

2.3.2 Visão 

Ser uma instituição de referência na educação superior no que diz respeito à qualidade 

de ensino, ao corpo docente, à pesquisa e ao compromisso social. 

 
2.3.3 Valores 

 
 Respeito

 Comprometimento

 Transparência

 Responsabilidade Socioambiental
 
 

 
2.4 Objetivos e Metas Institucionais para a vigência deste PDI 

 
Um elenco de metas e objetivos específicos institucionais foi elaborado para ser 

desenvolvido durante a vigência deste PDI 2015-2019, bem como as respectivas ações e 

prazos. O planejamento organizacional considera as questões de sustentabilidade, 

vocação institucional, responsabilidade social e os próprios objetivos institucionais e de 

gestão. 

 
Em linhas gerais, o parâmetro estabelecido para este planejamento orientou-se nas 

diretrizes políticas institucionais, sobretudo naquelas direcionadas ao seu corpo social, 

comunicação com a sociedade, infraestrutura física, avaliação institucional e 

sustentabilidade financeira. Esse planejamento está apresentado nos quadros a seguir: 



29  

2.4.1 A Missão e o PDI 

 

 
OBJETIVO: 

Fortalecer a identidade da Estácio EUROPAN, tanto para a 

comunidade interna, quanto para a externa 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Divulgação deste 

novo PDI para 100% 

da comunidade 

acadêmica 

 Realizar Oficina de 

Multiplicadores do PDI; 

 Divulgar missão, visão e 

valores nos murais, e-mail list; 

 Atualizar o link do PDI no 

site da Instituição. 

X     

X X    

 
X 

    

 
 

 
Utilização de 100% 

dos resultados da 

autoavaliação como 

subsídios para a 

reavaliação do PDI 

 Criar Comissão 

Permanente de 

acompanhamento da 

implantação do PDI; 

 Instituir reuniões 

periódicas – Comissão e CPA - 

para reavaliação do PDI; 

 Apresentar anualmente 

os resultados obtidos das 

reuniões ao CONSEPE. 

 

X 
    

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

Ampliação do 

conhecimento dos 

alunos a respeito dos 

resultados externos 

obtidos pela IES 

 Realizar reuniões 

periódicas, mais frequentes, 

com representantes discentes; 

 Afixar cartazes com 

resultados externos em murais 

da IES; 

 Enviar e-mail marketing 

ao corpo discente, sempre que 

houver novos resultados 

externos. 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 
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2.4.2 Politicas para Ensino, Pesquisa e Extensão e Pós-graduação 

Ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pesquisa 
 

OBJETIVO: Aprimorar o programa de pesquisa e iniciação científica 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

Reestruturação da 

pesquisa e do 

Programa de Iniciação 

Científica 

 Criar a Coordenação de 

Pesquisa e Iniciação Científica; 

 Promover convênios com 

instituições locais, estaduais e 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

OBJETIVO: Definir padrões de excelência de Ensino 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

Ampliação dos 

padrões de excelência 

no exercício de sua 

autonomia didático- 

acadêmica e 

administrativa 

 Manter as reuniões 

periódicas entre Diretoria 

Acadêmica e Coordenadores 

de Cursos; 

 Capacitar continuamente 

os profissionais docentes, em 

busca de novas técnicas, novos 

ensinamentos, novos métodos 

e novas tecnologias 

disponibilizadas para o 

segmento da educação 

superior; 

 Incentivar atividades 

inovadoras e criativas, 

particularmente vinculadas às 

necessidades regionais, por 

meio do Programa de 

Atividades Complementares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 

 
Atualização periódica 

de 100% dos PPCs 

 Capacitar coordenadores 

de cursos, NDEs e Colegiados de 

cursos; 

 Estimular a efetiva 

realização de atividades inter e 

transdisciplinares. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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nacionais capazes de permitir o 

desenvolvimento de projetos de 

pesquisa; 

 Manutenção do corpo 

docente com alocação de horas 

atividades de pesquisa/iniciação 

cientifica;

 Alocação de horas para o 

corpo docente.

 Promoção de atividades de 

iniciação científica como 

instrumento de ação pedagógica 

institucional no processo de 

ensino-aprendizagem

 Estimular a apresentação 

de docentes e discentes nos 

eventos acadêmico-científicos do 

Grupo Estácio, principalmente;

 Manter a oferta de bolsas 

de Iniciação Científica.
 

 

Extensão 
 

 
OBJETIVO: 

Aprimorar e revitalizar as ações/projetos de extensão e assuntos 

comunitários 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 
 

Estruturação do Eixo 

da Extensão 

Universitária, com a 

criação de Programas 

de Extensão 

Institucionais 

 Estudar/analisar as 

atividades/ações 

extracurriculares identificadas em 

todos os cursos, com o objetivo 

de estruturar o eixo “Extensão 

Universitária” na IES; 

 Criar e consolidar pelo 

menos um Programa de Extensão 

Universitária institucionalizado 

em cada uma das seguintes áreas: 

Cidadania, Cultura, Saúde e Meio 

Ambiente. 

 Manter a organização da 

Semana de Cultura Brasileira – 

 
 

X 

    

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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Pós-graduação Lato sensu 
 

OBJETIVO: Ampliar e revitalizar a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

 Realizar estudos mais criteriosos      

 das demandas locais e regionais;    

 Lançar cursos associados à    

Consolidação do graduação da Estácio Europan;    

Programa de Pós- 

graduação da 

Elaborar e implantar um piloto de 

avaliação interna da Pós- 
X X X 

Instituição Graduação, de modo a conhecer    

 melhor as potencialidades e    

 fragilidades do(s) curso(s)    

 ofertado(s).    

 
 

2.4.3 Responsabilidade Social 
 

 
OBJETIVO: 

Oferecer à comunidade projetos de alcance social e prestação de 

serviços especializados 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 

 
Atuação junto à 

comunidade em 

ações de inclusão 

social 

 Envolver maior contingente 

de docentes e discentes nos 

projetos de responsabilidade social, 

agregando diferentes segmentos e 

experiências profissionais; 

 Consolidar a prática de 

registro dos projetos de 

responsabilidade social 

discriminando sua relevância 

(inclusão, defesa do meio ambiente, 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

cujos temas são Sustentabilidade, 

Meio Ambiente, Educação para as 

Relações Étnico-raciais e 

Indígenas, Direitos Humanos e 

Linguagens. 

 Manter os eventos 

extensionistas permanentes, 

descritos no item 4.3 deste PDI. 
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cultura, produção artística, e 

outros) e os agentes internos e 

externos envolvidos na execução; 

 Manter a inclusão do tema 

Responsabilidade Social nos 

projetos de atividades 

extracurriculares dos cursos da 

instituição;

 Manter bolsas de estudo;

 Manter ações e projetos 

voltados à prevenção ambiental e 

preservação do patrimônio cultural 

da região.

 Aumentar o número de 

parcerias com instituições do setor 

público, produtivo e o mercado de 

trabalho, para desenvolver 

atividades em prol da defesa do 

meio ambiente, da memória 

cultural da produção artística, com 

visitas a comunidades indígenas, 

integração com ONGs e palestras, 

envolvendo a participação da 

comunidade externa.
 

 

2.4.4 Comunicação com a Sociedade 
 

OBJETIVO: Ampliar os processos de comunicação com a sociedade 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 

 
Aperfeiçoamento dos 

processos de 

comunicação interna 

e externa 

 Manutenção e divulgação 

dos Canais da Ouvidoria; 

 Capacitação dos técnico- 

administrativos para otimizar o 

atendimento; 

 Manutenção e atualização 

do portal de alunos e docentes; 

 Ampliação da divulgação 

dos atos e eventos da IES; 

 Modernização dos murais 

de comunicação aos alunos; 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
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 Ampliação da 

disponibilidade da internet sem 

fio à comunidade acadêmica;

 Incentivo aos discentes e 

docentes para uso da rede social 

interna Conect@;

 Organizar oficinas de 

treinamento para o uso das 

ferramentas virtuais e 

esclarecimento da sua utilidade;

 Disseminar as ações da IES 

para os alunos, ex-alunos e 

comunidade externa, 

possibilitando a interação com as 

comunidades em diversas redes 

sociais, tais como: Facebook, 

Twitter, Linkedin e Youtube;

 Consolidar o DIA E – 

evento geral e anual com ações 

de responsabilidade social, com 

a participação de todos os 

funcionários, alunos e docentes 

da IES em comunidades do 

entorno.
 

 

2.4.5 Políticas para o Corpo Docente e Técnico-Administrativo 

Corpo Docente 

OBJETIVO: Aprimorar o perfil do corpo docente 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

Ampliação da 

participação dos 

docentes no PIQ: 

Programa de 

Incentivo à 

Qualificação Docente 

(PIQ Formação, PIQ 

Mérito, PIQ Fórum) 

 Manter o programa de 

capacitação contínua do corpo 

docente; 

 Manter o processo de 

oferta de bolsas de pós- 

graduação (lato sensu e stricto 

sensu) 

 Conservar o apoio a 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

X 
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 participação em eventos; 

 Implantar o Núcleo de 

Apoio Pedagógico Docente; 

 Incentivar a participação 

docente em eventos artísticos e 

culturais da Instituição; 

 Promover e Divulgar os 

trabalhos publicados por 

docentes da IES; 

 Reestruturar a 

Coordenação de Pesquisa e IC. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
X 

    

 

 
Manutenção dos 

indicadores de 

titulação e regime de 

trabalho dentro dos 

critérios de qualidade 

do MEC. 

 Redistribuir as atribuições 

de aulas levando em conta a 

obtenção de regimes de docentes 

em TI e Parcial; 

 Incentivar a dedicação do 

docente à instituição; 

 Implementar o corpo 

docente necessário, para a 

implantação dos novos cursos e 

programas (mestres e doutores). 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 

Consolidação da 

cultura da 

meritocracia (PIQ 

Remuneração) 

 Divulgar na intranet e em 

reuniões presenciais os critérios e 

regras da premiação aos 

docentes; 

 Divulgar e esclarecer os 

docentes sobre a composição da 

remuneração variável. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

Corpo Técnico-administrativo 
 

OBJETIVO: Valorizar e aprimorar o corpo técnico-administrativo da Instituição 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

Consolidação do 

Programa para 

especialização e 

aperfeiçoamento do 

corpo técnico- 

administrativo 

 Manter o programa de 

capacitação contínua do corpo 

técnico-administrativo (Portfólio 

de cursos e treinamentos on 

line); 

 Manter o processo de 

oferta de bolsas de graduação e 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 
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2.4.6 Organização e Gestão da Instituição 
 

 
OBJETIVO: 

Aprimorar a gestão institucional em consonância com as políticas 

firmadas em documentos oficiais 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidação dos 

procedimentos de 

gestão institucional 

 Manter reuniões 

bimestrais com os representantes 

de sala; 

 Divulgar a pauta das 

reuniões dos conselhos 

superiores nos murais da IES; 

 Incentivar a participação 

dos representantes discentes nas 

reuniões dos colegiados da IES; 

 Fomentar a participação 

efetiva de todos os membros 

titulares do CONSAD e CONSEPE 

em pelo menos nas duas reuniões 

ordinárias anuais; 

 elaborar planos de ação e 

realizar melhorias a partir dos 

resultados obtidos em avaliações 

internas e externas; 

 Elaborar e divulgar 

calendário de reuniões de 

colegiados, planejamento, 

coordenação, avaliação, 

representantes de classes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

pós-graduação (lato sensu); 

 Oferecer cursos de 

treinamento presencial com 

foco no padrão de atendimento; 

 Realizar reuniões 

periódicas com a equipe da 

secretaria para aprimorar o 

processo e corrigir rumos; 
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2.4.7 Infraestrutura Física e Tecnológica 
 

 
OBJETIVO: 

Garantir infraestrutura de qualidade e suficiente para a oferta dos cursos e 

programas da Instituição 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adequar e 

atualizar o 

espaço físico, 

instalações e 

recursos de 

modo a garantir 

a qualidade dos 

serviços 

 Modernização das condições de 

acesso a pessoas com necessidades 

especiais; 

 Redimensionamento dos 

espaços físicos para atender os novos 

cursos de bacharelado; 

 Redimensionamento dos 

espaços de trabalhos dos professores 

TI; 

 Redimensionamento dos 

espaços das coordenações de cursos; 

 Elaborar plano anual de 

atualização e modernização dos 

laboratórios; 

 Implantar os novos laboratórios 

conforme a demanda dos cursos novos 

em oferta; 

 Ampliar a tecnologia de 

comunicação assistiva, através da 

disponibilização do Programa 

DOSVOX (Sistema de síntese de voz) e 

de tradutor e intérprete de LIBRAS 

(contratado conforme demanda); 

 Manter a políticas institucionais 

e aquisição e manutenção do acervo 

bibliográfico, de equipamentos, 

laboratórios e seus insumos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 

2.4.8 Planejamento e Avaliação 
 

 
OBJETIVO: 

Subsidiar a formulação de diretrizes para as políticas educacionais e de 

gestão 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

Avaliação das 

atividades de 

 Promoção da coleta, 

organização, processamento das 
X X X X X 
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ensino, 

objetivando a 

efetiva 

qualidade dos 

processos 

acadêmico- 

administrativos 

informações e elaboração de relatórios 

e planos de melhorias; 

 Promoção da análise e discussão 

sobre as necessidades institucionais; 

 Utilização dos resultados obtidos 

das avaliações internas e externas para 

a elaboração de políticas institucionais; 

 Manutenção e aprimoramento 

constante da representatividade da 

CPA; 

 Garantir a autonomia da CPA. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenção de 

eficácia total no 

desenvolviment 

o da 

autoavaliação, 

sedimentando a 

cultura 

avaliativa 

 Elaborar relatórios de resultados 

de avaliação interna e encaminhar aos 

gestores; 

 Continuar com o projeto de 

divulgação das ações implementadas 

em decorrência dos resultados obtidos 

na Avaliação Institucional Interna. 

(Banner no campus, reuniões com 

representantes de sala, docentes, 

coordenadores, técnico- 

administrativos); 

 Trabalhar para adesão de todos 

os coordenadores na elaboração do 

plano de ação e relatórios parciais; 

 Acompanhar sistematicamente, 

por meio de relatórios, a execução dos 

planos de melhorias dos gestores e 

coordenadores; 

 Ampliar a participação de 

professores e colaboradores no 

processo de sensibilização e divulgação; 

 Treinar sobre o uso do sistema 

para avaliação (para alunos 

ingressantes principalmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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2.4.9 Políticas de Atendimento aos Discentes 
 

 
OBJETIVO: 

Garantir a coerência das políticas de atendimento aos discentes com o 

estabelecido em documentos oficiais. 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 
 
Consolidação dos 

programas de 

apoio ao 

desenvolvimento 

acadêmico dos 

discentes. 

 Fortalecer o Núcleo de Apoio 

Pedagógico ao Discente; 

 Manter e ampliar os programas 

de monitorias e iniciação científica; 

 Manter o apoio à realização de 

eventos tais como Jornadas, Semanas 

Acadêmicas, Palestras e Seminários; 

 Ampliar a oferta de eventos 

para a promoção das Atividades 

Complementares; 

 Incentivar a participação dos 

alunos nos Programas de 

Nivelamento. 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprimoramento 

das condições 

institucionais de 

atendimento aos 

discentes 

 Realizar reuniões bimestrais 

com os representantes de sala (para 

compreender as demandas dos alunos 

e explicar o funcionamento 

administrativo do campus, divulgar as 

ações de melhoria); 

 Incentivar os alunos para o uso 

do autoatendimento; 

 Realizar treinamento com 

calouros para solicitação de serviços 

online; 

 Manter o atendimento da 

Coordenação aos alunos com horário 

agendado e local definido (Sala de 

coordenadores); 

 Manter o balcão de 

informações para atendimento aos 

alunos; 

 Manter o atendimento 

agendado das secretarias para os 

alunos; 

 Realizar treinamento com os 

funcionários, controle rigoroso dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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 atendimentos e retorno, feedback 

constante aos funcionários sobre os 

resultados obtidos; 

 Organizar oficinas de 

treinamento com os alunos para o uso 

das ferramentas virtuais e 

esclarecimento da sua utilidade 

(solicitações, consulta de notas, etc.); 

 Disponibilizar em local visível 

(murais) as principais informações 

pertinentes ao curso. 

     

Acompanhar a 

trajetória dos 

egressos, 

buscando criar 

vínculos e obter 

subsídio para 

avaliação dos 

programas de 

ensino 

 Manter e acompanhar o 

vínculo com o egresso após sua 

inserção no mercado de trabalho; 

 Acompanhar a inserção dos 

egressos no ensino de pós-graduação; 

 Analisar os problemas 

apontados pelos egressos com o 

objetivo de minimizá-los, pelo menos. 

 

 

 

 
 

x 

 

 

 

 
 

x 

 

 

 

 
 

x 

 

 

 

 
 

x 

 

 

 

 
 

x 

 

 

 

Ampliar as 

informações 

sobre orientação 

profissional na 

área de formação 

dos alunos 

 Intensificar as ações e eventos 

do E3, mostrando a sua importância 

como espaço de ampliação de 

oportunidades profissionais; 

 Divulgar as oportunidades de 

treinamento/cursos gratuitos no 

Portal da Central de Estágios e 

Empregos – on line; 

 Incentivar a participação de 

formandos no Programa Estácio 

Acredita. 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 
Manter os 

programas de 

apoio financeiro 

 Manter o vínculo da IES ao 

PROUNI; 

 Manter e ampliar os convênios 

com empresas do setor público e 

privado; 

 Manter as condições de acesso 

ao FIES; 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 
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2.4.10 Sustentabilidade Financeira 
 

 
OBJETIVO: 

Manter e preservar a qualidade das condições financeiras da instituição 

como forma de promover uma educação superior de qualidade 

METAS AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidar os 

mecanismos 

de Gestão 

Financeira e 

Orçamentária 

e manter a 

saúde 

financeira da 

instituição 

 Elaborar plano de metas para a 

responsabilidade social dentro dos 

princípios norteadores da mantenedora 

e que seja possível de viabilização; 

 Realizar ações para combater à 

inadimplência; 

 Realizar a controle efetivo da 

evasão, pesquisando os motivos que 

originam a desistência dos alunos; 

 Gerenciar o controle das despesas 

públicas; 

 Manter o custo docente dentro 

das metas estabelecidas no orçamento 

anual; 

 Manter os procedimentos de 

elaboração do orçamento anual em 

conformidade com as orientações da 

Mantenedora : trabalho conjunto entre 

as Diretorias da Instituição, ouvidas as 

Coordenações de Cursos e Órgãos de 

Apoio – Biblioteca e Recursos 

Pedagógicos, e submetido à aprovação 

do Conselho Superior de Administração – 

CONSAD – e da Entidade Mantenedora; 

 Acompanhar mensalmente a 

relação receita X despesa, com vistas a 

ações imediatas de correção do fluxo 

orçamentário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 

 
Para a consecução de seus objetivos, a  Faculdade,  com  aprovação  da Mantenedora, 

pode firmar convênios com instituições educacionais, científicas, culturais, nacionais 

e estrangeiras, entidades de classe, empresas e organizações governamentais  ou não, 

em conformidade com a legislação vigente. 
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O patrimônio da Mantenedora, colocado a serviço da ESTÁCIO EUROPAN, é por esta 

administrado de pleno direito observadas as resoluções específicas da  Mantenedora. 

Resguardados os interesses da Mantenedora em relação à manutenção e o 

desenvolvimento da ESTÁCIO EUROPAN, os investimentos  serão por meio de: 

dotações orçamentárias da Entidade Mantenedora; dotações que a qualquer título 

lhe concedam os poderes públicos, entidades privadas ou físicas; e anuidades e taxas 

escolares. O orçamento da ESTÁCIO EUROPAN e quaisquer alterações serão propostos 

pela Diretoria Administrativo-Financeira, apreciados e aprovados pelo Conselho 

Superior de Administração e referendados pela Entidade Mantenedora. 

 

 
2.5 Áreas de atuação acadêmica 

 
 
A ESTÁCIO EUROPAN oferece cursos de Graduação Bacharelada, de Licenciaturas, de 

Graduação Tecnológica, de Pós-Graduação Lato Sensu e de Extensão. Em cumprimento à 

sua Missão, a Faculdade ESTÁCIO EUROPAN atua nas áreas: Ciências Sociais Aplicadas 

(Administração / Gestão); Ciências Humanas e Informática. 

 
Os cursos de Graduação Bacharelado ofertados pela ESTÁCIO EUROPAN são os que se 

seguem: Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Sistemas de 

Informação. 

 
Os cursos de Licenciatura ofertados pela ESTÁCIO EUROPAN são Letras (atualmente sem 

demanda), Educação Física e Pedagogia. 

 
Os cursos de Graduação Tecnológica ofertados pela ESTÁCIO EUROPAN são: CST em 

Logística, CST em Gestão Financeira, CST em Marketing, CST em Gestão Ambiental, CST 

em Processos Gerenciais e o CST em Gestão de Recursos Humanos. 

 
A Faculdade ESTÁCIO EUROPAN oferta atualmente o curso de Pós-Graduação Lato  Sensu: 

Gestão Estratégica de Recursos Humanos. 
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A Faculdade ESTÁCIO EUROPAN atua na Extensão ofertando atividades que propiciam  ao 

acadêmico a possibilidade de vivenciar a relação ensino/aprendizagem a partir da 

interlocução com os problemas da sociedade. Essa interlocução acontece por meio de 

cursos para comunidade, promoção de eventos culturais e atuação em trabalhos 

assistenciais junto às populações em situação de vulnerabilidade social. 

 
 
 

3    PROJETO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO          
 

 
I INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias apresenta o 

Projeto Pedagógico Institucional composto por um conjunto de políticas e ações 

concernentes ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, com vistas ao cumprimento de sua 

missão social e ao cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n°. 

9394/96; Decreto nº. 5. 773, de 9 de maio de 2006, que dispõe  sobre  o exercício  das 

funções de regulação, supervisão  e  avaliação  de  instituições  de  educação  superior e 

cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino; Lei n°. 10.861, 

de 14 de abril de 2004 que instituiu o Sistema de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e 

Portaria MEC n.º 2.051, de 09 de julho de 2004, que regulamenta os procedimentos de 

avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído na 

Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 
 

II JUSTIFICATIVA 
 
Nesse início de milênio, palco de uma  verdadeira  convulsão  social  e  econômica,  fortes 

transformações nas políticas econômicas e sociais apontam novas exigências para o 

mundo atual. A dinâmica das interações sociais e os desafios das mudanças nos padrões 

de comportamentos tornam visível a necessidade de um novo Profissional nas diferentes 

áreas do conhecimento. Nesse cenário,  o  Projeto  Pedagógico  Institucional da Faculdade  

Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias busca moldar  o Ensino 

articulado com a Pesquisa e com a Extensão. 
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Essas prerrogativas tornaram-se evidentes no planejamento dos Cursos de Graduação 

construídos pela IES dentro de padrões de qualidade na formação de profissionais críticos, 

autônomos e participativos. Nossos cursos, além de seguirem a Diretrizes Curriculares 

Nacionais, não se estruturaram em moldes tradicionais, mas acompanham as demandas 

do mercado e as pesquisas mais recentes para se conseguir uma formação profissional 

específica garantida por um currículo, com disciplinas que incorporem os avanços 

científicos, tecnológicos e sociais. 

 
Adotamos práticas profissionais de diferentes naturezas, tendo em vista o desempenho 

do futuro profissional, subsidiadas por estágios supervisionados em escolas, empresas, 

bancos, indústrias, por meio de convênios e parcerias, tendo em vista o desempenho dos 

futuros profissionais. Mantemos não apenas parcerias com entidades públicas e privadas 

da região; também oferecemos ao aluno um Programa de apoio ao estágio e emprego, 

consolidado pela presença do Espaço Estágio  e  Emprego  –  E3  –  que  oferece não apenas 

oficinas e palestras, mas também executa eventos voltados à empregabilidade e ao 

empreendedorismo, além da Central de Estágios e Empregos (plataforma virtual de 

cursos, treinamentos e ofertas de vagas), visando a contribuir para a inclusão social e 

desenvolvimento econômico e social da região em que se insere a IES. 

 

A política de gestão acadêmica das IES ligadas à Estácio, tal como a Faculdade Estácio 

Euro- Panamericana de Humanidades e Tecnologias, é participativa de forma a propiciar 

o debate e a reflexão sobre entraves, perspectivas, demandas e diretrizes para o 

planejamento e o desenvolvimento da Instituição. 

 
Torna-se clara a construção da intencionalidade do papel social da IES, apontando a 

leitura da realidade do momento, a visão pretendida pela IES,  as  ações  que  se  alinham 

nessa direção, as avaliações interna e externa de seus cursos e a indicação de novos 

desafios. As interfaces com as políticas acadêmicas, de gestão,  de desenvolvimento 

institucional, de assistência, de recursos  humanos,  de  informações, de   relações   

nacionais   e   internacionais   são   diretrizes   centrais   do   nosso  Projeto 
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Pedagógico. 
 

No contexto da globalização – complexa e heterogênea – torna-se necessário que a 

formação de profissionais com alto potencial de desempenho, cuja formação não se dê 

em um processo linear, simples e único. Evidencia-se a urgência de se elevar o nível da 

qualidade desta formação, considerando as demandas regionais, nacionais e 

internacionais, seus contextos e suas peculiaridades, para que os avanços científicos e 

tecnológicos concorram efetivamente para que a melhoria do desempenho profissional 

seja realidade. 

 
III BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 
 
 

A ESTÁCIO EUROPAN nasceu da parceria entre duas instituições. Em 1986, em Lisboa, 

Portugal, teve início a Cooperativa de Formação e Animação Cultural (COFAC) que  deu origem 

a Universidade Lusófona de Lisboa, parceira acadêmica da Faculdade Euro- Panamericana no 

projeto EUROPAN, surgia então uma IES resultante da associação e cooperação acadêmica de 

duas conceituadas e experientes instituições universitárias na Europa e no Brasil. 

 

Em 1999, a Estácio Europan, em parceria com a Faculdade Mário Schenberg, encaminhou ao 

Ministério da Educação os primeiros projetos de cursos superiores e iniciou sua atuação com 

sete cursos aprovados. 

 

A Europan, em 2000, oferecia seis cursos de graduação autorizados pelo CNE/MEC: 

Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda; Administração Geral, 

Administração – habilitação em Marketing, Administração – habilitação em Comércio 

Exterior, Administração – Habilitação em Gestão Turística e Hoteleira, Administração – 

Habilitação em Sistemas de Informação. Esses cursos, referentes à Administração e suas 

habilitações foram reorganizados em 2007, em consonância com orientações advindas do 

MEC. 

 

A oferta de cursos autorizados ampliou-se em 2001 com o curso de Pedagogia e suas 
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habilitações: Pedagogia – habilitação em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do Ensino 

Médio e Supervisão/Orientação Escolar (coordenação pedagógica), Pedagogia com 

habilitação em Magistério das Disciplinas Pedagógicas de Ensino Médio e Gestão Escolar 

(Administração Escolar) e Pedagogia com habilitação em Magistério do Ensino Médio e 

Administração Educacional (Gestão de Recursos Humanos).  Em 2002, o MEC autorizou  mais 

três cursos totalizando 12 cursos, todos com avaliação máxima (conceito “A”) nas três 

dimensões, Projeto Pedagógico, Corpo Docente e Instalações. Os novos cursos são: Normal 

Superior – Magistério de Educação Infantil, Normal Superior – Magistério das Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental e Informática – Sistema de Informação. Com exceção deste último, 

os demais foram reorganizados também por orientações advindas do MEC, em 2007. 

 

A partir de 2003, os cursos de Administração e suas habilitações foram avaliados para fins de 

reconhecimento, com conceito “A” nas três dimensões. 

 

No ano de 2005 a Europan se propôs a redimensionar sua atuação solicitando novos cursos, 

por meio de Aditamento ao PDI Recomendado em 28/02/2005 para o quinquênio 2005- 2009. 

 

No primeiro semestre de 2008, a IES inicia uma nova fase, integrada ao Grupo Estácio, e tem 

seu nome alterado em 2010, para Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e 

Tecnologias – ESTÁCIO EUROPAN, conforme Portaria Nº 1.925, de 19/11/2010. Em 2011, a 

Portaria nº 248 de 06/07/2011 transfere sua mantença para o IREP- Sociedade de Ensino 

Superior, Médio e Fundamental. Não obstante tal integração, a IES continuou fiel à sua missão, 

finalidades e objetivos, de um lado; por outro a IES ganhou em sustentabilidade financeira 

para implementar seus projetos, atuar nas fragilidades vistas em resultados apurados nas 

avaliações internas e externas. 

 

A IES, mediada pela ação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso pode 

implementar uma nova proposta de ensino, revendo todos os Projetos Pedagógicos de Cursos 

(PPCs), incorporando novas metodologias e ferramentas tecnológicas, como por exemplo a 

biblioteca virtual, a webaula e a atividade estruturada. Nesse novo quadro desenhado a partir 

da sua incorporação ao Grupo Estácio, a IES utilizou, como parte de sua estratégia para facilitar 

o acesso dos alunos a uma melhor oferta de cursos de extensão, 
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especialização e outros, um convênio que define vários aspectos de colaboração entre a 

ESTÁCIO EUROPAN e a Universidade Estácio de Sá. 

 

Assim, a Estácio Europan adquiriu condições sustentáveis de entrar, de vez, no mundo da 

tecnologia educacional, tanto na oferta, em seus cursos, com Portarias de Reconhecimento, 

de 20% da carga horária à distância (Portaria 4.059/2004), quanto na incorporação de outras 

ferramentas tecnológicas como, por exemplo, uma plataforma de webaula em que alunos e 

professores se comunicam de modo assíncrono em fóruns de discussão, disponibilização de 

material de aula, trabalhos acadêmicos, planos de ensino e de aulas, a Biblioteca Virtual, o 

material didático institucional de apoio. 

 

Atualmente, o portfólio de cursos da Estácio Europan está assim configurado: 
 

GRADUAÇÃO - ESTÁCIO EUROPAN 

 

CURSOS 
CPC 

 
2012/2013 

NOTA DA 

VISITA 

 

Ato autorizativo 
 

PORTARIAS 

ADMINISTRAÇÃO 3 Ciclo 
ENADE 

Renovação PORTARIA N° 737, DE 30 DE 
DEZEMBRO DE 2013 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3 3 Reconhecimento Portaria 2.056 de 29/11/ 2010 – 
aguardando nova portaria 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

 

2 
 

3 
Renovação de 

Reconhecimento 

 

Portaria 917 de 20/11/2008  ?? 

LETRAS --- Ciclo 
ENADE 

Reconhecimento PORTARIA Nº 463, DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2011 

PEDAGOGIA 3 Ciclo 
ENADE 

Renovação PORTARIA N° 286 DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2012. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3 Ciclo 
ENADE 

Reconhecimento PORTARIA N° 286 DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2012. 

PUBLICIDADE SC 3 Renovação 
PORTARIA No- 197, DE 13 DE 

MAIO DE 2013 

*ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

  

3 
 

Autorização 
201403567 – aguardando 

portaria 

 

*ENGENHARIA CIVIL 
  

4 
 

Autorização 
201403864 – aguardando 

portaria 

GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA -  ESTÁCIO EUROPAN 

CURSOS CPC CC Ato Autorizativo PORTARIAS 

GESTÃO FINANCEIRA 3 Ciclo 
ENADE 

Renovação PORTARIA No- 704, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2013 

LOGISTICA 3 Ciclo Renovação PORTARIA No- 704, DE 18 DE 
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  ENADE  DEZEMBRO DE 2013 

MARKETING 2 Ren. 3 Renovação Portaria 444 de 01/11/2011. 
Aguardando nova portaria 

PROCESSOS 

GERENCIAIS 

 

3 Ciclo 
ENADE 

 

Renovação PORTARIA No- 704, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2013 

 

GESTÃO AMBIENTAL 
 

4 
Ciclo 

ENADE 

 

Renovação 
PORTARIA Nº 821, DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 2014. 

 

RECURSOS HUMANOS 
  

4 
 

Autorização 
PORTARIA Nº 341, DE 29 DE MAIO 

DE 2014 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS* 

  
4 

 
Autorização 

 
201404533 - Aguardando portaria 

REDES DE 

COMPUTADORES* 

    

Aguardando visita 

 
 
 

IV INSERÇÃO REGIONAL 
 

O Munícipio de Cotia é uma das mais antigas localidades ocupadas  no  planalto  paulista. 

Localizado na Região Metropolitana da capital paulista, Microrregião de Itapecerica da 

Serra e da reserva da biosfera do cinturão  verde  de  SP,  reconhecida  pela UNESCO1 

como parte integrante da reserva da biosfera da  Mata  Atlântica.  Constitui também polo 

de atração de moradores de cidades vizinhas, como Barueri, Itapecerica, Embu, ltapevi, 

Carapicuíba, Taboão da Serra, etc. e parte de São Paulo (Butantã). 

 

1 Em 1993 a UNESCO reconheceu a Reserva da Biosfera (RB)  do  Cinturão  Verde  de  São  Paulo, 

como parte integrante da RB da Mata Atlântica, mas com identidade própria dadas às 

peculiaridades do entorno de  uma das maiores metrópoles do mundo. Além de São Paulo, a RB 

do Cinturão Verde envolve outros 71 municípios onde se concentram 10% de toda a população 

brasileira. Dentre as razões que motivaram a declaração do Cinturão Verde da Cidade de São 

Paulo como Reserva da Biosfera, destaca-se o fato de que  esta  Reserva envolve a segunda 

maior cidade do planeta e concentra 10% da população brasileira com baixíssimos índices de 

área verde por habitante. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itapecerica_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itapecerica_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itapecerica_da_Serra
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A emancipação política do município aconteceu no dia 2 de abril de 1856. O lugarejo já 

existia bem antes, provavelmente surgido em meados do século XVI. A localidade 

consolidou-se definitivamente quando começaram as viagens entre São Paulo e a vila de 

Sorocaba, como uma pequena povoação de estrada. 

 
A origem do nome da cidade é indígena e se deve ao fato de seus caminhos serem 

sinuosos como o trajeto feito pelos animais do mesmo nome (Cutia). Cotia era um ponto 

de passagem, próximo ao aldeamento de Akuti, no Caiapiá, que mais tarde passou a 

chamar-se Cuty e depois Acutia. 

 

No livro do tombo da paróquia consta que em 1713, para a comodidade dos fregueses, 

foi mudada de  um deserto lugar para o atual, a Capela da Senhora do Monte  Serrat  de 

Cotia, sendo seu fundador o Coronel Lopes de Camargo, e que neste tempo foi 

canonicamente provida como capela curada pelo bispo do Rio de Janeiro D. Francisco 

de São Jerônimo, sendo nomeado primitivamente capelão  o  padre  Mateus  de  Lara de 

Leão. O estudioso Manoel Eufrásio é outro “descobridor da cidade". 

 
Outra versão diz que o município de Cotia foi fundado em 1580, na oportunidade da 

concessão de sesmaria aos índios de Pinheiros,  de  acordo  com  os  registros  existentes 

no Arquivo do Estado de São Paulo e nos arquivos da Torre do Tombo, em Portugal. Há 

registros de que o município de Cotia foi participante ativo das Entradas e Bandeiras no 

Brasil. Vários bandeirantes, entre os quais Fernão Dias, Manuel Esteves, Pero Dias e 

Antonio Bicudo, entre tantos outros capitães do mato, são citados na história deste 

Município paulista. Data de 1626 a chegada de Raposo Tavares, com sua gente, aos 

domínios de Cotia. 
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O município de Cotia conta como patrimônio histórico duas casas rurais da época 

bandeirante, sendo estas o Sítio do Mandú (no Caiapiã) e o Sítio do Pe. Ignácio (no Morro 

Grande). 

 

Sítio do Mandu 

 

Já a Igreja Matriz, no centro, é dedicada à padroeira Nossa Senhora do Monte Serrat, 

sendo uma atração da arquitetura barroca. 

 

 

 
Como patrimônio ecológico, ocupando 1/3 da área total do Município (325 Km2), a 

Reserva Florestal de Morro Grande é área patrimoniada pelo Estado de São Paulo, e está 

sob direção da Sabesp. A área rural é de 304 Km2 e constitui um polo ecológico 

sustentável de alto nível. 

 

 

 
Represa Pedro Beicht Reserva Florestal de Morro Grande 



51  

 

A carta hidrográfica contribui também para atividades turísticas, e inclui: 

 Rio Cotia que corta o Município 

 
 Rio Sorocamirim que divide o Município com Ibiúna 

 
 Rio das Graças 

 
 Ribeirão da Ressaca que divide o Município com Itapecerica da Serra. 

 
 Ribeirão da Vargem Grande 

 
 Córrego Moinho Velho que nasce no Município de  Embu e atravessa o bairro  

do mesmo nome e deságua no Rio Cotia. 

 Córrego Vermelho 

 
 Córrego Pununduva 

 
 Represa Pedro Beicht localizada na Reserva do Morro Grande e é responsável 

pelo abastecimento de água de Cotia e municípios vizinhos. 

 Represa da Graça localizada na Reserva do Morro Grande  e também abastece     

a região de Cotia. 

 Cachoeira Furquim 

 
 Cachoeira Rincão 

 
 Ribeirão das Pedras - Contribuinte do rio Cotia, o Ribeirão das Pedras tem origem 

nas nascentes da Granja Carolina, recebe contribuição de córregos advindos de 

nascentes do Morro dos Macacos, e corre paralelo à Rodovia Raposo Tavares, entre 

os kms 29 a 31,5 da SP-270, sentido São Paulo-interior. Manancial histórico do 

município de Cotia, ali foi feita uma das primeiras captações de água do município 

com bomba movida a vapor, que abasteciam um chafariz central. 

Fonte:Departamento de turismo da prefeitura de Cotia. 

 
Cotia tem ainda como pontos turísticos: 

 
a) Quedas d'água - Pedro Beicht da Graça, Furquim e Rincão, Serra do Pai 

Nobre. 
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Acesso: altura do km 36 da Rodovia Raposo Tavares 

b) Roselândia - Viveiro de rosas. Acesso pelo km 32 da Rodovia Raposo Tavares. 

c) Convento do Carmelo – Convento de freiras Carmelitas Enclausuradas. 

d) Cemucam – Centro Municipal de Campismo – parque de 30,5 alqueires, com 

pavilhões de 1.200m2 cada, quadras de vôlei, futebol de salão, churrasqueiras, 

quiosques e bosques. Acesso pelo km 25 da Rodovia Raposo Tavares, sentido 

Capital. 

e) Bichomania - Mini Fazenda com 42.000m2 

f) Cia. dos Bichos - Mini fazenda 

g) Rancho dos Gnomos– santuário ecológico 

h) Pet Zoo - Mini zoológico 

i) Praça da Amizade (Praça Japonesa) – Km 31 da Raposo Tavares 

j) Trilha para jeepeiros e motocross – ao lado da Reserva Florestal de Morro 
Grande. 

k) Kartódromo Internacional da Granja Viana – Campeonatos oficiais, aluguel de 

karts e provas que reúnem os maiores nomes do automobilismo internacional. 

 
O Carnaval do município conta com a participação das escolas de samba Mocidade 

Alegre de Cotia e a BLOCICA. Outros eventos importantes em Cotia são: a Festa da Cidade 

(02 de Abril), a Festa de N.S. de Fátima (Faz. Nascimento/Caucaia e Jd Coimbra/Cotia), o 

Baile do Cowboy (Acad. Lucilde Pires), Congada  de  S.  Benedito, Festa do Divino, Festa 

da Padroeira (N.S. do Monte Serrat), Festa do Peão Boiadeiro, Festa do Agricultor 

(Caucaia), Festa das Nações (Granja), Miss Cotia (Acad. Lucilde Pires), FESC, Romarias (de 

Caucaia, de Cotia, e outras, com moto, bicicleta e cavaleiros). 

 
Existem quatro Bibliotecas Públicas (Carlos Drummond de Andrade/Caucaia, Baptista 

Cepellos/Cotia, Cecilia Meireles/Granja, Biblioteca Zeneca de Incentivo ao 

Professorado/Cotia) e uma Videoteca (Wurth do Brasil); uma Escola de Música com 

cursos gratuitos (flauta transversal, sax, trombone, trompete, cavaquinho, teclado, viola, 

guitarra), o Coral Sénior e o Mirim, o Grupo de Metais; a Aula de Escultura (Recriança), a 

Aula de Teatro, e a Aula de Flauta (Recriança); a Banda Municipal e a Fanfarra Regente 

Feijó (vice- campeã estadual enacional). 
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Dentro do contexto religioso, podemos ressaltar além dos templos católicos, e 

protestantes, o Templo Budista ZuLai, no Km 29 da Rodovia Raposo Tavares. 

 

A região turística, Cotia/Centro administrativo e bairros, é composta por diferentes 

comunidades, abrangendo a área turística que se inicia no trecho do retorno do km 30 da 

Rodovia Raposo Tavares, compreendendo ambos os lados da rodovia, com a continuação 

do parque industrial e região central–administrativa da cidade. Importantes atrativos 

históricos encontram–se nesta macrorregião turística, bem como infraestrutura  de  

serviços e comércio. 

Além das atrações culturais, oficinas e cursos realizados pela Secretaria de Cultura, foi 

criado um calendário anual que possibilitou melhor organização, realização de mais 

eventos e valorização das manifestações populares do munícipio. 

 
O clima do município, como em toda a RMSP, é o subtropical. A média de temperatura 

anual gira em torno dos 18ºC, sendo o mês mais frio julho (Média de 14ºC) e o mais 

quente  fevereiro  (Média  de  22ºC).  O  índice  pluviométrico  anual  fica  em  torno   de 

1.400 mm, a Altitude: 853m. e o Fuso horário UTC-3. 
 

Atualmente, Cotia é um dos municípios mais ricos e desenvolvidos da região a qual 

pertence. 

 

Cotia localiza–se estrategicamente na porção sudoeste  da  Região  Metropolitana  de São 

Paulo, entre a capital e o interior. Seu acesso é bastante facilitado pela Rodovia Raposo 

Tavares e Rodoanel Mário Covas. A proximidade com a Metrópole e a variedade de 

atrativos faz  com  que  o  município  seja  bastante  procurado  para  a  instalação de 
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novos negócios, moradia com qualidade de vida e passeios de um dia e de final de 

semana. 

 
A economia do município tem como destaque os setores industrial e agrícola. No setor 

industrial, localizado ao longo da Rodovia Raposo Tavares e seus arredores, os produtos 

mais importantes são materiais elétricos, químicos, cerâmicos, brinquedos, têxteis, 

explosivos, alimentos e máquinas agrícolas. No setor industrial há em torno de 25 grandes 

empresas instaladas em Cotia, dentre elas: AstraZeneca do  Brasil (farmacêutica), Gerdau, 

Mabplast, Delgo Metalúrgica, Corti Lester (tecidos), Farmaplast, Kratos Equipamentos 

Industriais, Arcsul Indústria Química. 

 
Por possuírem grandes centros comerciais e industriais, Cotia e as cidades da região 

necessitam de mão-de-obra qualificada e a ESTÁCIO EUROPAN vem suprir essa 

necessidade capacitando em nível superior pessoas com o objetivo de atender à demanda 

do mercado de trabalho, o desenvolvimento social, cultural e econômico da região. 

 
Segundo informações da Fiesp/Ciesp o setor industrial na região tem a maior média 

salarial, R$ 2.533,00, seguido do setor de serviços e administração pública. Nesse cenário, 

Cotia está em 23º lugar no ranking de emprego no estado de São Paulo. 

 
A Secretaria de Indústria e Comércio de Cotia é o local onde os munícipes podem receber 

orientações para começar um negócio. Oferece auxílio aos que pretendem se tornar 

Microempreendedores Individuais e acompanha a aplicação da Lei “Cidade Limpa”. 

 

Entre os serviços realizados, estão: promover a realização de programas  de fomento     à 

indústria e ao comércio; propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das 

atividades industriais, comerciais e de serviços; promover estudos de viabilidade 

econômica para as micros e as pequenas empresas, propondo convênios com órgãos de 

outras esferas de governo e instituições não-governamentais; obter informações de 

natureza socioeconômica a respeito do Município; e manter atualizado um sistema de 
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registros de dados estatísticos 
 

Na década de 1980, de acordo com o censo  demográfico  do IBGE, a cidade contava  com 

mais de 62 mil habitantes. Em 2000, também segundo dados do IBGE, eram 148.987 

habitantes, em 2008, 193.173 munícipes, em 2011 um total de 206.775 habitantes e em 

2014, Cotia atingiu 219.888 habitantes, em uma área de 323,9 km², segundo o SEADE. 

 
Os dados demográficos do município demonstram que a maioria da nossa população está 

contida entre 15 e 60 anos, o que é considerado  população  jovem  segundo  a OMS, mas 

a população idosa vem crescendo. 

 
 
 
 

Território e População A Munic Reg. Estado 

Área 2 323,9 7.946, 248.222 

População 2 219.8 20.284 42.673. 

Densidade Demográfica 2 678,6 2.552, 171,92 

Taxa Geométrica de Crescimento 2 2,32 0,78 0,87 
Anual da População 0    

Grau de Urbanização (Em %) 2 100,0 98,88 96,21 

Índice de Envelhecimento (Em %) 2 40,62 58,17 64,32 

População com Menos de 15 Anos (Em 2 22,80 20,60 19,99 

População com 60 Anos e Mais (Em %) 2 9,26 11,98 12,85 

Razão de Sexos 2 95,85 92,30 94,79 

 
 

A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) aponta que a abrangência 

geográfica de Cotia compreende os municípios de: Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, 

Ibiúna, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mairinque, Osasco, Piedade, São 

Lourenço da Serra, Santana de Parnaíba, São Roque, Taboão da Serra e Vargem Grande 

Paulista. 
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Sub-região oeste 

 

 
Mapa dos municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo dividos por sub-regiões,  

 

  
 

 
 
 
 
 
 

Principais Rodovias: 

 
 Rodovia Raposo Tavares (SP-270) Destinos: São Paulo - Sorocaba - Itapetininga - 

Presidente Prudente - Divisa Mato Grosso do Sul 

 Estrada da Roselândia (SP-29) Destinos: Roselândia - Itapevi 
 

 Rodoanel Mário Covas (SP-21) Destinos: Rodovias Régis Bittencourt, Castelo Branco, 

Bandeirantes e Anhangüera, além dos municípios de Embu, Osasco, Carapicuíba e 

Barueri. 

 
Terminal Rodoviário: Terminal Metropolitano de Cotia (EMTU): Possui linhas que  

ligam à cidade de São Paulo, região Metropolitana de São Paulo e aos bairros da cidade 

de Cotia. 

Principais Linhas: 
 

 Terminal Cotia - São Paulo (Pinheiros) 

 
 Cotia (Mirante da Mata) - São Paulo (Pinheiros) 

 
 Terminal Cotia - São Paulo (Terminal Intermodal Palmeiras-Barra Funda) 

todas as sub-regiões); Sub-região norte; Sub-região leste; Sub-região sudeste; Sub-região 

 
sudoeste; 

Município de São Paulo (integra conforme Lei Complementar 1.139/2011, de 16 de junho de 2011: 
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 Terminal Cotia - Piedade 
 

 Terminal Cotia – Osasco (Centro) 
 
Transporte Público: A Viação Danubio Azul é a Empresa Operadora do transporte 
Municipal. 

 

Pólos Nacionais 

 São Paulo 33 km 

 Rio de Janeiro 462 km 

 Belo Horizonte 582 km 

 Brasília 985 km 

 Curitiba 375 km 
 

 
Polos Regionais 

 Campinas 94 km 

 EUROPAN 134 km 

 Jundiaí 72 km 

 Sorocaba 64 km 

 Santos 91 km 

 Ribeirão Preto 326 km 
 
 
Grande São Paulo (principais) 

 Barueri 14 km 

 Cajamar 33 km 

 Caieiras 39 km 

 Carapicuíba 15 km 

 Diadema 41 km 

 Embu 11 km 

 Embu-Guaçu 33 km 

 Franco da Rocha 45 km 

 Guarulhos 54 km 

 Itapevi 8 km 

 Itaquaquecetuba 77 km 



58  

 Itapecerica da Serra 18 km 

 Jandira 10 km 

 Mairiporã 58 km 
 

Dados da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional – SEADE2 informam: 
 
 

 

 

 
 

Salário Mínimo (Em %) 

 

 
Participação dos Empregos Formais da Agricultura, 
Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura no 
Total de Empregos Formais (Em %) 

 

2013 0,51 0,14 2,39 

 

de Empregos Formais (Em %) 

 
 

 
 

 

 

 

Construção (Em reais correntes) 
 

 

Veículos Automotores e Motocicletas (Em reais 
 

 

(Em reais correntes) 
Rendimento Médio do Total de Empregos Formais (Em 

reais correntes) 
2013 2.466,03 2.872,63 2.549,89 

 

Emprego e Rendimento Ano  Município 
Reg. 
Gov. 

Estado 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 2010 0,780 ... 0,783 

Renda per Capita (Em reais correntes) 2010 882,64 948,09 853,75 

Domicílios Particulares com Renda per Capita de até 1/4 

do Salário Mínimo (Em %) 
2010

 
8,97 8,91 7,42 

Domicílios Particulares com Renda per Capita de até 1/2  
2010

 
21,22 20,52 18,86 

 

Participação dos Empregos Formais da Indústria no Total 
2013

 
29,10 15,06 20,15 

Participação dos Empregos Formais da Construção no 

Total de Empregos Formais (Em %) 
2013

 
5,99 6,02 5,33 

Participação dos Empregos Formais do Comércio 
Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de 
Veículos Automotores e Motocicletas no Total de 

2013
 

Empregos Formais (Em %) 

 

23,47 

 

18,12 

 

19,56 

Participação dos Empregos Formais dos Serviços no 

Total de Empregos Formais (Em %) 
2013

 
40,94 60,67 52,57 

Rendimento Médio dos Empregos Formais da 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e 2013 
Aquicultura (Em reais correntes) 

1.060,40 2.187,94 1.576,09 

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Indústria 

(Em reais correntes) 
2013

 
3.272,04 3.381,86 2.979,77 

Rendimento Médio dos Empregos Formais da 
2013

 
1.955,31 2.457,66 2.250,68 

Rendimento Médio dos Empregos Formais do Comércio 
Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de 

2013
 

correntes) 

 

2.134,07 2.286,68 1.954,00 

Rendimento Médio dos Empregos Formais dos Serviços 
2013

 
2.179,51 2.964,20 2.682,20 
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2    http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php 

http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php
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Participação da Agropecuária no Total do Valor 

Adicionado (Em %) 
2012

 
0,08 0,06 1,89 

Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado 

(Em %) 
2012

 
28,83 21,15 24,99 

Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado 

(Em %) 
2012

 
71,09 78,80 73,12 

Participação nas Exportações do Estado (Em %) 2013  0,545023 33,246817 100,000000 

A seguir alguns dados econômicos e sociais da região de abrangência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: SEADE (2012) 
 
 

A população total da região mencionada é de 3.109.912 pessoas. A média do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM é de 245, número revelador de um quadro social 

que, na nossa concepção, poderia ser sensivelmente melhorado com a oferta de uma 

educação acessível e de qualidade. 

 

Como  podemos  notar  na  tabela  abaixo,  o  rendimento  médio  dos  responsáveis      pelos 

Economia 

PIB (Em milhões de reais correntes) 

Ano   Município   Reg. Gov. 

2012 7.463,86 786.499,86 

Estado 

1.408.903,87 

PIB per Capita (Em reais correntes) 

Participação no PIB do Estado (Em %) 

2012 35.534,22 39.377,91 33.593,32 

2012 0,529763 55,823529 100,000000 

 
Município 

População/Índice de 
Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) 2012 

 

Receita Per Capita 
2012 

Barueri 290.459 44 1.824,47 

Carapicuíba 410.135 218 229,96 

Cotia 193.173 47 740,99 
Embu 266.619 384 413,98 

Ibiúna 72.029 554 471,34 

Itapecerica da Serra 169.929 288 465,38 
Itapevi 233.316 481 dado não disponível 

Jandira 116.961 165 dado não disponível 

Juquitiba 29.568 519 dado não disponível 

Mairinque 47.136 163 631,50 

Osasco 730.051 73 498,92 

Piedade 52.439 495 395,57 
São Lourenço da Serra 17.723 386 722,72 

Santana do Parnaíba 116.242 7 1.053,19 

São Roque 74.945 63 dado não disponível 

Taboão da Serra 241.206 119 683,64 

Vargem Grande Paulista 47.981 158 583,46 
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domicílios da região é de R$ 903,18. A área abriga 540.779 trabalhadores formais que estão 

alocados em comércios (11.020), empresas de serviços (10.990) e indústrias (3.754) e em 

outros tipos de estabelecimentos não mencionados aqui, contabilizando um total de 25.764 

empresas. 

 
 

 
Município 

Rendimento 
médio dos 
Responsáveis 
pelos Domicílios 
em R$ 

 

 
Indústria 

 

 
Comércio 

 

 
Serviço 

 
Número de 
Trabalhadores 
Formais 

Barueri 1.254,04 669 1.559 2.378 145.717 

Carapicuíba 729,72 229 836 523 21.937 

Cotia 1.202,11 387 941 994 38.060 

Embu 663,28 226 589 677 51.663 

Ibiúna 608,02 60 306 140 5.108 
Itapecerica da 

Serra 
720,14 97 405 306 13.992 

Itapevi 602,44 100 401 260 15.177 

Jandira 775,72 146 285 193 10.000 

Juquitiba 602,99 35 117 148 11.423 

Mairinque 736,61 49 215 92 6.200 

Osasco 934,26 721 2.942 2.090 99.681 

Piedade 685,64 78 271 140 9.673 
São Lourenço da 

Serra 
626,29 29 82 227 10.813 

Santana do 
Parnaíba 

2.583,57 341 559 1.661 44.880 

São Roque 940,54 117 451 389 10.828 

Taboão da Serra 849,08 380 876 571 36.902 
Vargem Grande 

Paulista 
839,55 90 185 201 8.725 

 

Números totais 
da região 

 

15.354.11 
Média 903,18 

 
3.754 

 
11.020 

 
10.990 

 
540.779 

Fonte: SEADE (2012) - Estabelecimentos cadastrados no Ministério do Trabalho 

 
Em 2012, segundo último dado disponibilizado pelo IBGE3, a rede municipal de ensino de Cotia 

contava com 274 unidades escolares, entre Centros Educacionais e Escolas Municipais com 

mais de 55.883 mil alunos. A Secretaria de Educação investiu na ampliação de 28 salas de aulas 

e abertura de dois novos prédios para extensão do número de alunos atendidos. 

 

Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) integram os projetos de inclusão. 
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Esses espaços contam com recursos de tecnologia assistiva, onde professores especializados 

desenvolvem um trabalho de estimulação e adaptação dos alunos com necessidades 

especiais. No momento, há 10 polos de AEE no munícipio, com  aproximadamente  262 alunos 

incluídos na rede. A administração municipal também incentiva a retomada dos estudos, 

através da Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

 

Uma consulta aos dados do Censo Escolar4 do ano de 2014, reunidos nas tabelas seguintes, 

mostra que, em Cotia, as matrículas nos anos de Pré Escolas representaram 12,74% das 

matriculas do Brasil e 59,72% do Estado de São Paulo, em 102 estabelecimentos de ensino. 

Para o Ensino Fundamental, as matriculas equivalem a 12,88% de todo o Brasil e 66,39% do 

Estado de São Paulo, em 134 estabelecimentos de ensino. Finalizando, temos para o Ensino 

Médio 13,77% dos alunos matriculados em todo Brasil e 61,23% em relação ao Estado de  São 

Paulo, em 38 Instituições de Ensino. 

 

4 INEP: Sinopse Estatística da Educação Básica. 2005, 2006, 2007 e 2008. 
 
 

Fonte (3): IBGE 
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Em 2014, constata-se na tabela abaixo que 157.070 alunos matriculados no ensino médio e 

apenas uma pequena parcela ingressou no ensino superior na região em somente seis 

municípios da área mencionada, a saber: Barueri, Cotia, Osasco, São Roque, Taboão da Serra 

e Vargem Grande Paulista. O número citado de ingressantes no ensino médio comprova a 

existência de uma sólida demanda na área do ensino superior na região. 

 
Município Matrículas em 2014 

Ensino Médio4
 

Barueri 17937 

Carapicuíba 17933 

Cotia 12099 

Embu das Artes 13053 

Ibiúna 3411 

Itapecerica da Serra 8761 

Itapevi 11629 

Jandira 5510 

Juquitiba 1660 

Mairinque 2039 

Osasco 35530 

Piedade 2324 

São Lourenço da Serra 745 

Santana de Parnaíba 6272 

São Roque 3376 

Taboão da Serra 12437 

Vargem Grande Paulista 2354 

Números totais da região 157.070 

 

 

Fonte: (4) Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - 

Censo Educacional 2014.  

 

No que se refere à educação superior, consulta ao Cadastro de Instituições3 informa que em 

Cotia estão instaladas 4 Instituições de Educação Superior Privado,  na  modalidade presencial: 

Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias, Faculdade Estácio  de  

Cotia,  Faculdade  Mario  Schenberg,  Faculdade  de  Ciências  Gerenciais     Cotia, 

 

3 Disponível em http://emec.mec.gov.br/ Consulta interativa. Acessado em 30 mar 2015. 

http://emec.mec.gov.br/
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Faculdades Integradas Rio Branco (Granja Viana). Cinco outras Instituições ofertam cursos na 

modalidade EaD. Conta, ainda, com a Faculdade de Tecnologia de Cotia ou apenas Fatec Cotia, 

que iniciou suas atividades em fevereiro de 2014, instituição pública de ensino superior 

pertencente ao Centro Paula Souza. 

 

Outra característica comum a todas essas IES é a breve trajetória: a mais antiga entre essas 

quatro IES foi credenciada em 1998 e a mais jovem foi credenciada em 2005. A distribuição de 

cursos oferecidos por essas instituições de acordo com dados disponibilizados INEP para  o 

ano de 2012, são 31 cursos /habilitações, compreendendo 14 de bacharelados, 10 de 

licenciaturas e 07 de cursos superiores de tecnologia. Em 2012, o INEP não registrou cursos de 

Ensino à Distância. 

 

A tabela abaixo mostra que em 2012, Cotia possuía 3286 alunos matriculados no Ensino 

Superior e 840 alunos concluintes do Ensino Superior. 

 
 
 

Nome Situação Aluno é igual 
a PROVÁVEL 
FORMANDO; CURSANDO; FORMADO 

 

 Ano Censo é igual a 2012  

 Nome Nível Acadêmico é igual a GRADUAÇÃO 
 Nome Modalidade Ensino é igual a PRESENCIAL 
 Nome Grau Acadêmico é igual 

a BACHARELADO; LICENCIATURA; TECNOLÓGICO 

 UF é igual a SÃO PAULO 
 Nome Município é igual a COTIA 

    Número de Vínculos 
de Alunos 

Total 

  PRIVADA Total  
   PRIVADA   

Ano 
Cens
o 

 

 
 Região  UF     

2012 SUDESTE SÃO PAULO  3.286 3.286 3.286 

Total 3.286 3.286 3.286 

Total 3.286 3.286 3.286 
 

Ano Censo é 
igual a 2012 

 

 Nome Nível Acadêmico é igual a GRADUAÇÃO 
 Nome Grau Acadêmico é igual 

a BACHARELADO; LICENCIATURA; TECNOLÓGICO; BACHARELADO E 
LICENCIATURA 
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 Região é igual a SUDESTE 
 UF é igual a SÃO PAULO 
 Nome Município é igual a COTIA 
 Nome Situação Curso é igual a/está em ATIVO 
 Nome Situação Aluno é igual a PROVÁVEL FORMANDO; FORMADO 
 Nome Modalidade Ensino é igual a PRESENCIAL 

   Número de Concluintes Total 

   PRIVADA Total 
Ano 
Censo 

Região  UF     

2012 SUDESTE SÃO 
PAULO 

  840 840 840 
 

Total    840 840 840 

Total 840 840 840 
 
 

A presente análise sugere que a ampliação de oferta educacional em Cotia é possível e 

desejável, pois é uma importante forma de inclusão e de melhoria da qualidade de vida, já que 

a atividade econômica do município e as possibilidades de atração de estudantes de 

municípios vizinhos, que buscam qualificação para atender às demandas da produção 

industrial e da área dos serviços ainda carecem de profissionais qualificados. 

 

Os alunos do ensino superior em Cotia são oriundos, em sua maioria, de escolas públicas, de 

bairros menos abastados e de municípios vizinhos. Muitos alunos participam do programa 

PROUNI e de outros programas de Bolsas de Estudos dos governos Federal e Estadual que 

colaboram para a inclusão dos alunos das classes mais baixa, permitindo o acesso de um 

número maior de alunos. 

 

Na tabela a seguir, pode-se afirmar que há significativo índice de alfabetização da população 

local, o que consequentemente interfere na qualidade de vida e saúde desta população: 

 
Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e 

Mais (Em %) 
2010 4,47 3,60 4,33 

 

  

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio 
Completo (Em %) 

2010 54,58 58,58 58,68 

  
1  http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php 

Educação Ano Município 
Reg. 
Gov. 

Estado 

http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php
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Nas edições de 2008 e 2010 do IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social - Cotia 

classificou-se no Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados na dimensão riqueza  e 

para a Escolaridade, contatou-se que – a taxa de atendimento escolar de crianças de 4 a 5 

anos variou de 75,9% para 72,2%;– a média da proporção de alunos da rede pública, que 

atingiram o nível adequado nas provas de português e matemática (5º ano do ensino 

fundamental) cresceu de 27,0% para 36,2%;– a média da proporção de alunos da rede pública, 

que atingiram o nível adequado nas provas de português e matemática (9º ano do ensino 

fundamental) cresceu de 10,3% para 15,7%;– o percentual de alunos com atraso escolar no 

ensino médio diminuiu de 22,8% para 20,5%. 

 

Na dimensão Riqueza, das edições de 2008 e 2010 do IPRS - Índice Paulista de 

Responsabilidade Social - contatou-se que: – o consumo anual de energia elétrica por ligação 

no comércio, na agricultura e nos serviços variou de 31,9 MWh para 35,5 MWh; – o consumo 

de energia elétrica por ligação residencial manteve-se em 2,7 MWh; – o rendimento médio do 

emprego formal variou de R$ 1.885 para R$ 1.925; – o valor adicionado  per  capita cresceu de 

R$ 22.606 para R$ 23.995. Cotia acrescentou pontos nesse escore no período, sendo superior 

à média estadual. 

 

Na dimensão Longevidade das edições de 2008 e 2010 do IPRS - Índice Paulista de 

Responsabilidade Social - contatou-se que – a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos 

vivos) decresceu de 12,2 para 10,5; – a taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) 

decresceu de 13,0 para 10,9; – a taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) manteve-se em 1,5; – a taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 20,4 para 20,6. Cotia realizou avanços nesta dimensão e seu escore é 

igual à média estadual. O município avançou nesse ranking. 

 

 

 

2012 61,68 54,36 51,88 
 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2012 18,14 15,82 14,71 

Estatísticas Vitais e Saúde Ano  Município 
Reg. 
Gov. 

Estado 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 

49 anos)     

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2013 9,41 11,63 11,47 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) 2012 13,38 13,45 13,16 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB0QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&amp;ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&amp;usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&amp;sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&amp;bvm=bv.89744112%2Cd.aWw
https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB0QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&amp;ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&amp;usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&amp;sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&amp;bvm=bv.89744112%2Cd.aWw
https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB0QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&amp;ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&amp;usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&amp;sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&amp;bvm=bv.89744112%2Cd.aWw
https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB0QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&amp;ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&amp;usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&amp;sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&amp;bvm=bv.89744112%2Cd.aWw
https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB0QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&amp;ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&amp;usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&amp;sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&amp;bvm=bv.89744112%2Cd.aWw
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Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de 

2008  riqueza elevados, não 
exibem bons indicadores 
sociais 

Grupo 2 - Municípios que, 
embora com níveis de 

2010 riqueza elevados, não 
exibem bons indicadores 
sociais 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos 

(Por cem mil habitantes nessa faixa etária) 
2012 121,57 125,03 121,73

 

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais 
(Por cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2012  3.717,96 3.369,75 3.507,81 

 

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) 2012 6,51 6,55 6,97 

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-Natal 
(Em %) 

2012 70,68 73,54 76,21 

Partos Cesáreos (Em %) 2012 49,15 55,17 61,18 

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) 2012 9,16 9,58 9,36 

Gestações Pré-Termo (Em %) 2012 11,51 11,13 11,03 

 

 

Condições de Vida Ano  Município  
Reg.  
Estado Gov. 

 

  
 
 
 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – 
Dimensão Riqueza 

2008 47 46 42 

2010 49 48 45 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – 
Dimensão Longevidade 

2008 66 68 68 

2010 69 70 69 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – 
Dimensão Escolaridade 

2008 35 36 40 

2010 41 43 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V MISSÃO 
 
 

A Missão da FACULDADE ESTÁCIO EURO-PANAMERICANA DE HUMANIDADES E 

TECNOLOGIAS é 

Preparar cidadãos conscientes, criativos, competentes e responsáveis que 

possam viver com dignidade e qualidade, promovendo a auto-realização 

humana e o espírito empreendedor e contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável e o bem-estar social. 
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VI PRINCÍPIOS E VALORES INSTITUCIONAIS 
 
 

Os valores adotados na ESTÁCIO EUROPAN abrangem os cursos como um todo e buscam 

o desenvolvimento da aprendizagem observando  não  somente  o  potencial dos 

indivíduos, em suas múltiplas facetas, mas também a diversidade de objetivos da própria 

aprendizagem. Tais valores são assim alinhados: 

 
 Desenvolver nos alunos uma postura permanentemente investigativa que os 

instigue a ir além do apreendido em sala de aula, orientando-os sobre a  utilização 

dos recursos tecnológicos disponíveis;

 Articular o conhecimento curricular com a produção científica e histórica contida 

nas obras clássicas e contemporâneas, indo, com essa estratégia, para além das 

apostilas e fragmentos de textos, o que facilita ao aluno compreender o caráter 

processual, transitório e totalizante dos conteúdos;

 Privilegiar a leitura e a produção de textos em todos os cursos, como estratégia 

basilar à aquisição de conhecimentos;

 Privilegiar o uso de seminários como forma do aluno pesquisar e sistematizar o 

conhecimento;

 Adotar, como procedimento sistemático, a indicação de bibliografias consistentes, 

para orientar a leitura do aluno, por meio de textos completos, de pequeno porte, 

de forma a esgotar as possibilidades de sua exploração para, gradativamente, levar 

o aluno a obras mais densas;

 Discutir os problemas identificados nos textos produzidos pelos alunos, 

solicitando, quando necessário, sua reescrita;

 Estimular a participação dos alunos nas aulas, para o exercício do desempenho 

linguístico, tão necessário ao seu sucesso e realização pessoal;

 Formar profissionais de excelência em nível superior, para além das expectativas 

de mercado, dotados de autonomia acadêmica, espírito crítico apurado, 

comprometimento ético e forte sentimento de cidadania.

 
O ensino tem  sido  entendido  como  um  processo  que visa associar a construção     do 
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conhecimento à crítica e ao conhecimento produzido, num processo contínuo e 

articulado. Assim, ele é concebido como um processo de investigação do conhecimento, 

e não como um processo que se limita à transmissão de conteúdos; como uma prática 

voltada para a construção da progressiva autonomia do aluno na busca do domínio 

científico e profissional de um determinado campo do conhecimento. 

 
Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e 

do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da  comunidade 

regional e local. 

 
Assim, a atuação do professor é considerada como inseparável das condições sociais, 

culturais e emocionais dos alunos. Nesse sentido, ela busca referência na realidade dos 

alunos. O ensino, portanto, é compreendido como uma prática concretamente situada, 

voltada para a aprendizagem de alunos determinados, com características socioculturais 

específicas. 

 
VII OBJETIVOS DO PPI 

OBJETIVO GERAL 

Definir um projeto de educação com foco na qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 

tendo por referência a concepção de mundo ampla e atualizada, constituindo cidadãos 

conscientes, críticos e reflexivos capazes de compreender e intervir na sociedade em 

constante mudanças. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Buscar a qualidade de ensino, em acordo com as especificidades presentes nos 

projetos pedagógicos dos cursos, seus programas, projetos e ações extensionistas e 

em seus projetos de pesquisa, refletidos na iniciação cientifica;

 Incentivar as atividades criadoras, estimulando vocações e organizando programas, 

particularmente vinculados as necessidades regionais e nacionais;

 Estimular e incentivar a qualificação docente e do corpo técnico-administrativo;
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 Ter claro o horizonte que a Instituição almeja para os discentes, a comunidade e a 

sociedade;

 Assumir a função educadora, para envolver e empolgar a sociedade a lutar por uma 

educação mais real;

 Entender-se como um ambiente de construção de conceitos, transmissão dos 

conhecimentos historicamente acumulados e de formação da cidadania de maneira 

crítica e atuante na sociedade;

 Destacar a avaliação dentro de uma visão crítica, percebendo os resultados do trabalho 

pedagógico;

 Ser presença constante e significativa na comunidade, conservando sua 

democratização e sua autonomia;

 Construir uma Instituição inclusiva que compreenda os discentes e valorize a 

experiência docente;

 Delinear o horizonte da caminhada, estabelecendo a referência geral, expressando o 

desejo e o compromisso do grupo;

 Cooperar com a comunidade local, regional e nacional, como organismo de consulta, 

assessoria e prestação de serviços, para instituições de direito público ou privado, em 

matérias vinculadas aos seus fins e as suas atividades.

 

 
VIII MARCO SITUACIONAL 

 
 

Os cursos ofertados na Faculdade Estácio EUROPAN possuem uma concepção de fornecer 

sólida formação técnica, amparada por um embasamento humanístico, proporcionando aos 

alunos uma visão abrangente da realidade em que atuarão, interferindo com consciência nos 

padrões de educação da comunidade como pode ser comprovado no Projeto Pedagógico de 

cada curso (PPC). 

São muitas as oportunidades socioeconômicas criadas no atual momento por que passa a 

sociedade paulista. Como sempre, tais possibilidades precisam orientar se a partir de 

referências científicas e culturais que abram novos horizontes de desenvolvimento auto 

sustentado. Para tanto, a ESTÁCIO EUROPAN busca processos sistematizados para minimizar 

as desigualdades socioeducacionais regionais, seguindo-se as ações a serem tomadas. 
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 Direcionar as atividades de ensino-aprendizagem para formar o profissional com pleno 

domínio dos fundamentos de sua profissão, com capacidade de apropriar-se  criticamente 

das inovações em sua área e de participar ativamente da construção de  uma sociedade 

mais justa e mais democrática.

 

 Fortalecer as atividades de iniciação científica quer como procedimento formativo, quer 

como exercício de criação do conhecimento, preferencialmente em temáticas suscetíveis 

de possíveis desdobramentos de aplicação para o desenvolvimento econômico, social e 

cultural da região e do país;

 

 Desenvolver políticas de extensão como uma dimensão do ensino e da  iniciação científica, 

como uma atividade de formação acadêmico-científico-cultural de seu corpo discente;

 

 Consolidar-se como partícipe ativo do polo de desenvolvimento regional, ampliando e 

diversificando as áreas e as modalidades de atuação;

 

 Fortalecer os diversos fóruns internos de políticas setoriais como espaços de debates, de 

análise crítica das práticas desenvolvidas e dos resultados das avaliações feitas interna e 

externamente dentro de uma perspectiva diagnosticadora e formativa e com vista à 

elucidação ou redefinição dos rumos da Instituição;

 

 Promover a educação inclusiva, possibilitando a maior disseminação do saber no âmbito 

de sua atuação, reduzindo as diferenças de oportunidades de ascensão social;

 

 Consolidar a Instituição como espaço de práticas democráticas enquanto princípio 

formativo e pedagógico em todas as instâncias operativas e decisórias.

 
 

 
IX MARCO DOUTRINAL 

 
 

A ESTÁCIO EUROPAN tem como objetivo a implementação de um Marco Doutrinal que 

viabilize a formação integral do cidadão, sujeito crítico, reflexivo, capaz de atuar de forma 

transformadora e criativa, viabilizando a construção de uma sociedade justa e igualitária. 
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A Instituição buscará oferecer educação de qualidade e continuada, a fim de formar um 

profissional capaz de atender as transformações e os desafios da área médica e da saúde 

promovendo a melhoria da qualidade de vida, a sustentabilidade e o comprometimento com 

a construção de uma “Cultura de Paz” (Delors, 2000). 

 

O Marco Doutrinal norteia ações educativas contribuindo para a formação profissional que 

promova a melhoria da qualidade do ambiente de vida do ser humano em suas múltiplas 

dimensões. É também objetivo deste promover desenvolvimento sustentável,  respeitando as 

diversidades individuais e culturais, possibilitando a construção de uma sociedade justa, 

democrática e solidária, centrada no ser humano e fundamentada nos princípios éticos, que 

contribuam para a formação de um sujeito empreendedor, comprometido com a 

transformação da realidade social e tecnológica. 

 
X FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o 

desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além   de 

seu campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a 

conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas  profissionais. Também 

favorece ao aluno a realização de percursos formativos diferenciados, possibilitando a 

escolha dentre as múltiplas atividades acadêmicas serão oferecidas pela ESTÁCIO 

EUROPAN, tais como: visitas técnicas, cursos de curta duração, palestras, dentre outras. 

 
A flexibilização curricular permite ainda promover a adaptação às  diferenças  individuais, 

respeitar os diversos ritmos de aprendizagem, integrar as diferenças locais e os diferentes 

contextos culturais, garantindo um currículo que  funcione  como  um  fluxo articulado  de 

aquisição de saber, num período finito de tempo, tendo como base  a diversidade e o 

dinamismo. A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto 

pela horizontalidade. 

 
a) Flexibilização curricular vertical - A flexibilização vertical prevê diferentes formas  

de   organização   do   saber   ao   longo   do   período   de   formação.   A   sociedade 
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contemporânea vive momentos de intensas transformações decorrentes da 

necessidade de se compatibilizar, adequar ou mesmo mudar valores de uma ordem 

mundial em transição, por novos valores da atualidade. Dessa forma, a ESTÁCIO 

EUROPAN precisa refletir sobre a importância da elaboração de um novo Projeto 

Acadêmico-Político- Administrativo para atender às demandas advindas da 

sociedade. Diante desse quadro, podemos constatar a necessidade de estruturar o 

currículo com vistas à adoção de novos conceitos e fundamentos. Pretende-se 

oferecer ao aluno a possibilidade de ampliar os horizontes do conhecimento e da 

aquisição de uma visão crítica que lhe permite extrapolar a aptidão específica de  seu 

campo de atuação. Portanto, ao invés de se ter uma grade curricular rígida, passamos  

a  ter uma rede interconectada  à sua formação  universitária. 

 
Dessa forma procuramos garantir um currículo que funcione como um fluxo articulado de 

aquisição de saber, num período finito de tempo, tendo como base, a flexibilidade, a 

diversidade e o dinamismo. A flexibilização curricular tem como premissa a possibilidade 

de contemplar, além de uma formação em área específica do saber, uma formação 

complementar em outro. A flexibilização deve ser entendida como sendo a possibilidade 

de organização do saber ao longo de semestre e anos. A possibilidade de cursar disciplinas 

de outros cursos e/ou optativas deve ser entendida como a possibilidade de aluno ampliar 

sua formação em qualquer campo  do  conhecimento  com  base  estrita no seu interesse 

individual. Nessa concepção, o aluno poderá obter créditos em disciplinas oferecidas por 

qualquer outro curso, além de disciplina que enfoque a inclusão social, como LIBRAS. 

 
b) Flexibilização curricular horizontal - A flexibilização curricular horizontal possibilita 

ao aluno o aproveitamento, para fins de integralização do curso, de várias Atividades 

Acadêmicas Complementares. Essas Atividades são complementares  para a 

formação do aluno e constituem o pilar de apoio para diversidade, proporcionando o 

cenário no qual o aluno possa ter à disposição as variadas alternativas de percurso 

curricular. Essa flexibilização é assegurada pela oferta de um  conjunto  de  atividades   

acadêmicas  articuladas  à  formação,  sugeridas      no 
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Programa de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), que cria as condições 

para a realização de atividades como: seminários, congressos, colóquios, oficinas, 

encontros, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, cursos on-line, 

dentre outras. A ESTÁCIO EUROPAN, com a implementação do Programa de 

Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) confere aos cursos de Graduação a 

possibilidade de flexibilização a ser realizada pelos alunos, dando um importante 

passo no processo de flexibilização horizontal. No caso dos cursos de Graduação, 

essas atividades fazem parte da estrutura curricular do curso. Assim, a oferta das 

mesmas permite ao aluno a possibilidade de ampliar sua formação em qualquer 

campo do conhecimento, com base estrita no seu interesse individual.  Permite ainda 

a possibilidade de ampliar os horizontes do conhecimento e de adquirir uma visão 

crítica que lhe permita extrapolar a aptidão específica de seu campo de atuação 

profissional. 

 

O universo de atividades curriculares engloba possibilidades dentro e fora da IES,  devendo 

estas ser ofertadas a cada semestre e voltadas para a ampliação das experiências científicas, 

socioculturais e profissionais dos alunos. Essas atividades propiciam: uma melhor 

compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a 

integração teoria/prática, a integração faculdade/sociedade, orientando os alunos para a 

solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto local. 

 
XI INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A interdisciplinaridade  propicia o diálogo entre os vários campos  do conhecimento e     a 

integração do conhecimento e visa a superar uma organização curricular tradicional, que 

coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas, o que dificulta a 

apropriação do conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade,  ao contrário, busca 

favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo 

uma compreensão mais abrangente do saber. Dessa forma, ela permite integrar o saber, 

propiciando a compreensão da relevância e do significado dos problemas  estudados, 

favorecendo, consequentemente, os processos de intervenção e 
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busca de soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o  pensamento  em novas 

bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar 

com a incerteza. 

 

Nesse contexto, a interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem 

implica uma comunicação reduzida entre as disciplinas. Envolve, sim, a elaboração de um 

contexto mais geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a 

depender claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e 

recíprocas integrações entre as disciplinas. 

 
As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder 

estruturador, pois as definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos 

passam a ser organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de 

conceitos e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos 

para enfrentar problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta e para 

detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade 

favorece a realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros 

contextos e contribui para ampliar a motivação para aprender. 

 
Adicionalmente, as disciplinas do curso estão inter-relacionadas e se integram em função 

dos objetivos do curso e do perfil do egresso. Em obediência a esse princípio integrador, 

e com apoio na concepção de aprendizagem formulada por Vygotsky, a ESTÁCIO 

EUROPAN estabeleceu algumas mudanças, de caráter mais abrangente nas matrizes 

curriculares dos cursos. Para Vygotsky, as habilidades cognitivas  e as formas  de 

estruturar o pensamento resultam marcadamente das atividades adquiridas na vida social 

e cultural. Assim, a forma de pensar e de aprender vai depender fortemente das 

experiências sociais vividas por cada um. Neste processo  de  desenvolvimento  cognitivo, 

a linguagem tem papel fundamental, uma vez que formas avançadas de pensamento são 

transmitidas através de palavras. Portanto, pensamento e linguagem se inter-relacionam. 

 

Tomando por referência a compreensão de que a linguagem tem um importante   papel 
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na formação do pensamento, a Instituição definiu Análise Textual e Metodologia 

Científica como disciplinas a serem incluídas nas matrizes curriculares de todos os cursos 

de Graduação, na expectativa de favorecer as habilidades cognitivas de seus alunos, 

buscando ampliar sua capacidade de reflexão e crítica, contribuir para  o desenvolvimento 

das competências comunicativas e lhes favorecer a centralidade da construção de seu 

próprio conhecimento. 

 
Outra medida institucional voltada para a reorganização das matrizes curriculares diz 

respeito à realização da integração de disciplinas de diferentes cursos. Essa integração foi 

concebida tomando como ponto de partida a ideia de que a Graduação não deve se 

restringir à perspectiva de uma profissionalização estrita e especializada, mas, sim, uma 

qualificação intelectual suficientemente ampla e abstrata para permitir a construção 

contínua e eficiente de conhecimentos específicos. 

 
O projeto de integração disciplinar tem como referência a possibilidade  de viabilizar      a 

estruturação de conceitos que transcendem os limites de um campo de saber, 

propiciando a articulação da identidade dos diferentes cursos (expressa em seu projeto 

pedagógico), com a diversidade dos distintos saberes científicos. 

 
Essa integração tem como objetivos: (a) oportunizar aos alunos uma visão abrangente  de 

conteúdos temáticos comuns que compõem os vários campos do saber; (b) estimular uma 

prática docente que permita a transposição de conteúdos entre os diferentes campos do 

saber; (c) proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar os horizontes do 

conhecimento e (d) a aquisição de uma visão crítica que lhes permita transcender     o 

seu campo de atuação profissional. 

 

A proposta de interdisciplinaridade tem como ponto de partida  os  planos  de ensino das 

disciplinas. A partir da análise cuidadosa de cada programa, identificando-se os elementos 

fundamentais e, através da circulação de ideias entre os membros dos colegiados dos 

cursos, são estabelecidas integrações recíprocas de conceitos, contextos e 

procedimentos. Além disso, o próprio processo de otimização de disciplinas comuns a 

diversos cursos permite a troca de experiências entre o corpo discente. 
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A interdisciplinaridade, contemplada nos cursos, colabora para a realização da 

compreensão da realidade e possui alguns atributos, a saber: 

(1) justifica-se pela necessidade de se reorganizar e reagrupar os âmbitos do saber para 

não perder a relevância e a significação dos problemas a deter, pesquisar, intervir e 

buscar; 

(2) possibilita, também, a formação de um sujeito mais aberto, flexível, solidário, 

democrático e crítico; 

(3) reúne estudos complementares de diversos especialistas em um contexto de estudo 

de âmbito mais coletivo; 

(4) implica uma vontade e elaborar um contexto mais geral, no qual cada uma das 

disciplinas em contato são por sua vez modificadas e  passam  a  dependentes claramente 

umas das outras. Há interação de suas metodologias fundamentais. Entre as diversas 

matérias ocorrem intercâmbios mútuos e recíprocas integrações; passa a existir um 

equilíbrio de forças nas relações estabelecidas. 

No caso da interdisciplinaridade, mais do que a linguagem, estratégias  de  aprendizagem, 

como as sugeridas pela pedagogia de projeto, colaboram para a realização da 

compreensão da realidade em diferentes enfoques. 

 

 
XII CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos 

alunos e do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades 

curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto social. Assim, para atender a 

esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-aprendizagem à realidade local e 

regional, articulando as diferentes ações curriculares/estratégias pedagógicas às 

características, demandas e necessidades de cada contexto. 

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, com 

uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e 

reprodução  do saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de 
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reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem 

significativa, uma vez que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida 

pessoal, social e cultural dos alunos. 

 
As estratégias adotadas para relacionar o processo de ensino à realidade dos alunos  são 

pautadas pelas avaliações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que avalia as 

necessidades dos alunos, a partir das informações sobre o perfil do aluno, suas 

necessidades e perspectivas. Tais avaliações constituem instrumentos fundamentais para 

que, coletivamente, colegiado de curso, NDE e os docentes possam identificar os pontos 

fortes e as fragilidades do curso no sentido de corrigir eventuais deficiências e orientar as 

ações pedagógicas visando o aprimoramento do curso. 

 
Busca-se assim desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à realidade 

dos alunos, propiciando uma aprendizagem contextualizada em diferentes âmbitos e 

dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa perspectiva,  as  práticas 

curriculares implementadas na Instituição estão pautadas no conhecimento das 

características dos alunos, buscando respeitar sua personalidade e sua identidade. 

 
XIII AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO 

 

O princípio da ação‐reflexão‐ação pode ser entendido através da orientação de fazer com que 

o aluno mantenha o contínuo corpo‐a‐corpo com a teoria e com a prática, desde o primeiro 

período, tornando‐se, assim, capaz de participar dos processos de desenvolvimento e 

execução de projetos e de sistemas em design, teorizar sobre suas questões e aplicações e 

voltar aos processos de produção industrial – em pequena ou grande escala, empreendendo 

ações e considerações a partir do refletido, ratificando‐os ou alterando‐os, se for o caso. 

 
XIV ATENDIMENTO AS DIRETRIZES NACIONAIS CURRICULARES NA CONCEPÇÃO DOS 

PPCs 
 

A organização curricular constitui parte do projeto pedagógico e é nela que se visualiza, 

de modo amplo, a estrutura de todo o curso; por consequência, explicita as concepções 

de mundo, ser humano, educação, conhecimento e sociedade, que dão identidade ao 
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curso e à instituição da qual ele faz parte. 
 

Sendo assim, é um processo natural a qualquer curso que se faça revisão de seu currículo 

por diversos motivos, dentre os quais se destacam (entre outros): 

 
i) a natureza da área de conhecimento em questão, por sua volatilidade e constante 

atualização; ii) o conhecimento científico de forma geral, que evolui e rompe paradigmas, 

princípios e parâmetros; iii) as mudanças globais na sociedade e nas realidades regionais; 

iv) o aprimoramento da tecnologia em sua interface com o fazer acadêmico; v) as 

mudanças institucionais e as diretrizes do Projeto Pedagógico Institucional; vi) as 

modificações na Legislação para o Ensino superior e nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 
Atendendo aos requisitos legais e normativos emanados pelo MEC como disciplina 

optativa todos os cursos da IES oferecerão a disciplina de “Tópicos Especiais em LIBRAS : 

Surdez e Inclusão” de acordo com o Decreto nº5626/2005; excetuam os Cursos de 

Licenciatura nos quais essa disciplina é obrigatória. 

 
Em relação ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 

(CNE/CP Resolução 1/2004), vale destacar que o estudo das relações étnico-raciais, bem 

como questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes deverão ser 

incluídos, da seguinte forma: 

 no projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de 

diferentes disciplinas e em atividades curriculares dos cursos, as Atividades 

Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa, em 

abordagens dos estágios, etc. 

 em disciplinas como Análise Textual, que trata as questões socioculturais, 

refletidas por meio de textos; Fundamentos das Ciências Sociais que desenvolve 

o tema nas questões; 

 em  disciplinas  específicas  para  o  tratamento  do  tema,  como  é  o  caso das 
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Licenciaturas. 
 

De acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Parecer CNE/CP nº 

14/2012, de 6 de junho de 2012, a educação ambiental (EA) está representada pelos 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação 

Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, 

participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o 

reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões 

transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se 

integram. A EA avança na construção de uma cidadania responsável voltada para culturas 

de sustentabilidade socioambiental. 

Desta forma, os Projetos Pedagógicos dos cursos da  IES  deverão  apresentar  a educação 

ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente, representando um 

eixo transversal em atividades curriculares dos cursos, Atividades Acadêmicas 

Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa, em abordagens dos 

estágios, etc. 

Vale destacar também, o importante papel que desempenha no estudo da ética 

ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes. 

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012),  os  projetos  pedagógicos  dos  cursos 

deverão tratar desse tema de modo misto, de forma transversal, em atividades 

curriculares dos cursos. 

 

 
XV PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
 

Os ideais e os valores, bem como, os princípios e diretrizes da educação escolar, precisam 

estar fortemente associados a determinados elementos que possuem as propriedades   para 
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efetivá‐los. Esses são os elementos que compõem o Marco Operacional de um Projeto 

Pedagógico Institucional. 

 

A identidade institucional vem sendo construída ao longo da história da Faculdade e pode  ser 

expressa nas concepções de ser humano, de sociedade, de cultura, de conhecimento, de 

ensino e de aprendizagem, considerados como os pressupostos filosóficos, educacionais, 

psicopedagógicos e didático‐metodológicos que buscam nortear a prática educativa da 

ESTÁCIO EUROPAN. 

 

A proposta pedagógica tem o propósito de contemplar a autonomia sendo esta condição 

necessária para que se elabore e realize o próprio Projeto Pedagógico dos Cursos. 

 

Nesse sentido, parte‐se do pressuposto de que ensinar bem é considerar o ensino como parte 

integrante de um processo de educação global, em que se entende o ensino e a aprendizagem 

como processos inter‐relacionados. Para que a qualidade seja marca deste processo, a 

motivação e o empenho da comunidade acadêmica – alunos e professores – devem estar 

associadas a uma reflexão institucionalmente abrangente que incorpore a ideia de mudança 

das práticas norteadoras da ação pedagógica. 

 

O princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão são 

fundamentais neste fazer acadêmico. A relação entre o ensino e a extensão conduz a 

mudanças no processo pedagógico, pois alunos e professores constituem‐se em sujeitos do 

ato de aprender. Ao mesmo tempo em que a extensão possibilita a democratização do saber 

acadêmico, por meio dela, este saber retorna à instituição, testado e reelaborado. A relação 

entre pesquisa e extensão ocorre quando a produção do conhecimento é capaz de contribuir 

para a transformação da sociedade. A extensão como via de interação entre faculdade e 

sociedade constitui‐se em elemento capaz de operacionalizar a relação entre teoria e  prática. 

 

Em síntese, a integração ensino, pesquisa e extensão da ESTÁCIO EUROPAN fundamentasse 

em alguns princípios básicos, quais sejam: 
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 Permanente acompanhamento da execução da política educacional da instituição, 

propondo medidas que julgue necessárias ao seu aperfeiçoamento e 

desenvolvimento; 

 Avaliação sistêmica e periódica das atividades acadêmicas de todos os setores de 

ensino, pesquisa e extensão da Instituição; 

 Discussão, avaliação e aprovação colegiada dos projetos de curso, dos programas, 

projetos e ações extensionistas e dos programas e projetos de pesquisa; 

 Definição de normas acadêmicas integradoras e observância dos processos de forma 

sistêmica; 

 Promoção da integração do ensino com a pesquisa e a extensão na ação comunitária, 

viabilizando que a articulação entre as atividades de extensão com as de pesquisa e de 

ensino de graduação e pós‐graduação, tenham como  finalidade  fornecer respostas 

conjuntas às demandas sociais. 

 

Deste modo, as ações e atividades institucionais da ESTÁCIO EUROPAN permitirão a efetiva 

integração do processo de ensino e aprendizagem como um todo, único, indissociável e não 

compartimentado, contribuindo para a efetiva consecução da visão institucional. 

 
XVI ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

A identidade ético-política que a IES propõe, particularmente na formação profissional de 

seus alunos, deve refletir-se nos valores e nas atitudes que posicionam a  comunidade 

acadêmica no contexto da sociedade. 

 
A IES tem o compromisso de desenvolver um processo de produção de conhecimento que 

possibilite ao sujeito atuar na sociedade, compreendendo e levando a efeito o seu papel 

social. Essa identidade se manifesta, no caso do ensino, na forma como este é proposto 

(sempre relacionado com as outras dimensões que envolve), nos modelos de relação 

entre as pessoas e destas com o conhecimento, ou seja, no modo como são assimilados 

os valores democráticos e os conceitos de cidadania. 

 
Este posicionamento é manifestado no modo de formação de indivíduos críticos, capazes 

de  compreender o contexto  histórico-cultural, de dar respostas às    demandas 
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sociais e de serem agentes de transformação na sociedade. O que se valoriza nas pessoas 

são as ações, sendo o conteúdo de valoração, não só de ordem teórica, mas de ordem 

prática. Logo, o ético reside no âmbito das práticas humanas. 

 
As referências ético-políticas devem embasar o planejamento e as ações institucionais. 

Essas referências são: 

 
 Respeito à pessoa como indivíduo, cidadão e membro da Instituição, e como 

parte integrante das comunidades interna e externa; 

 Respeito à diversidade das culturas e de pensamento, assegurando respeito 

às diferenças, o entendimento e a convivência na diversidade; 

 Respeito à liberdade e apreço à tolerância, pelo exercício e pela defesa 

dos direitos permanentes da comunidade humana; 

 Compromisso com a missão e os objetivos da Instituição, privilegiando-os em 

detrimento de interesses particulares, individuais ou de grupos; 

 Busca permanente da inovação científico-tecnológica e cultural de forma 

criativa, competente e crítica, nos contextos regional, nacional e internacional; 

 Construção de novos conhecimentos científicos que respondam às demandas 

sociais, reafirmando o compromisso com a  comunidade  e,  ao  mesmo  tempo, 

garantindo a necessária autonomia no exercício de sua função; 

 Busca da vinculação educação-trabalho-práticas sociais, de modo a permitir   o 

desenvolvimento da sensibilidade pessoal e profissional de educandos e 

educadores, através de suas ações no meio social em que estão inseridos. 

 Busca constante da qualificação institucional, que  permita inovar sempre,  por 

meio dos recursos humanos, dos programas, das ações e da estrutura 

organizacional, não perdendo de vista sua identidade e seu caráter regional e 

comunitário. 

Observadas estas referências, a credibilidade e a confiabilidade emergem como marcas 

da Instituição como presença indispensável no processo de desenvolvimento sustentado 

no conhecimento. Nesse sentido, um modelo organizatório, de natureza didático- 

pedagógica, capaz de representar os principais meios da ação escolar é composto por 
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quatro elementos básicos: de um lado, os objetivos e a avaliação; de outro lado, currículo 

e trabalho docente. Esses quatro elementos sintetizam as principais categorias da 

dimensão didático-pedagógica da educação escolar. 

 

Os objetivos representam o princípio-motor dos demais componentes do modelo. São os 

objetivos que orientam e organizam o currículo, os planos de ensino, o trabalho docente, 

incluindo as metodologias empregadas, e a avaliação. Nesse sentido, os objetivos 

constituem uma previsão dos resultados da ação educativa. Por sua vez, a avaliação é o 

elemento pelo qual se procede à verificação dos resultados previstos nos objetivos; 

constitui recurso de replanejamento para o corpo docente. 

 
É preciso observar que objetivos e avaliação formam as duas faces de uma mesma moeda: 

ambos tratam dos resultados da ação educativa, um na fase de previsão (objetivos), outro 

na fase de averiguar o grau em que os resultados foram alcançados. 

 
Os objetivos encaminham a proposta do currículo, entendido este como a parcela da 

herança sociocultural a ser transmitida pela IES. Essa herança traduz-se, mais 

comumente, sob a forma de disciplinas ao lado de experiências escolares da mais  diversa 

ordem (projetos, experiências, debates, programas de Extensão, Atividades 

Complementares, jornadas, etc). 

 
Os planos de ensino de cada disciplina apresentam, de forma pormenorizada, o conteúdo 

do currículo, a fim de melhor nortear o trabalho dos professores no curto e médio prazo. 

 
O trabalho docente é o terceiro elemento básico do modelo organizatório, é determinado 

pelo currículo (2º elemento), e pelos objetivos (1º elemento). É caracterizado por um 

conjunto de tarefas programadas e realizadas com o propósito de promover o processo 

de ensinar-aprender. O trabalho docente compreende as unidades e procedimentos 

didáticos (métodos e técnicas), além de material didático. Esses três componentes são 

ordenados de modo a proporcionar a iniciação, o desenvolvimento e  a efetivação (ciclo 

docente) do processo deensinar-aprender. 
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Esses quatro elementos básicos da organização didático-pedagógica estão a serviço de 

uma concepção de formação como um processo contínuo, autônomo e permanente. 

Formação baseada no domínio de conhecimentos, competências e habilidades de cada 

campo de atuação profissional e, ao mesmo tempo, no domínio de  noções  fundamentais 

das áreas mais abrangente do conhecimento. Ou seja, uma formação básica aliada a uma 

formação profissional fundamentada na competência teórico- prática, de acordo com o 

perfil de um formando adaptável às novas e emergentes demandas. 

 
A organização curricular constitui parte do projeto pedagógico e é nela que se visualiza, 

de modo amplo, a estrutura de todo o curso; por consequência, explicita as concepções 

de mundo, ser humano, educação, conhecimento e sociedade, que dão identidade ao 

curso e à instituição da qual ele faz parte. 

 

 
XVII GRADUAÇÃO 

 

O ensino de Graduação, na ESTÁCIO EUROPAN, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, favorece a formação de profissionais com uma visão ampla e 

crítica da realidade local e regional. 

 
Por conseguinte, a ESTÁCIO EUROPAN objetiva fornecer ensino superior tendo como 

diretriz básica a concepção de que, para formar profissionais competentes e realmente 

aptos a atuar em um mundo em constante mudança e em contínuo processo de 

globalização, é necessário estimular o desenvolvimento das competências básicas que 

lhes permitam: pensar criticamente a respeito da realidade que os circundam; ser 

capazes de solucionar problemas, transferindo conhecimento a novas situações; ser 

capazes de argumentar; ser capazes  de  se  comunicar  por  escrito  e  oralmente; utilizar 

com facilidade os recursos de tecnologias da informação e, principalmente, dominar 

conhecimentos de seu campo de atuação profissional, ao mesmo tempo em que domine 

as noções fundamentais de sua área mais abrangente de conhecimento. 
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Os cursos de Graduação objetivam a formação de profissionais que demonstrem 

habilidades para atuar como agentes de mudanças. Os alunos formados pela ESTÁCIO 

EUROPAN devem desenvolver suas atividades profissionais com uma visão ética, crítica 

e equilibrada sobre o seu papel na sociedade como um todo e sobre seu papel em sua 

área de atuação profissional em particular. 

 

 
XVIII PRÁTICAS CONSAGRADAS 

 
 

Atividades Acadêmicas Complementares 
 

As  AAC têm por finalidade  contribuir para a formação ética e humanística  do aluno    da 

graduação bacharelado e tecnológica, possibilitando o desenvolvimento do senso crítico, 

da responsabilidade social e da autonomia na busca do conhecimento, respeitando a 

vocação e os interesses de cada aluno. 

 
Naqueles currículos de cursos de Graduação Bacharelado da ESTÁCIO EUROPAN que 

apontem para uma determinada carga horária de AAC o seu integral cumprimento é 

indispensável para a colação de grau dos estudantes. 

 
A oferta, matrícula, o aproveitamento e a validação das AAC estão disciplinados em 

manual próprio. O prazo de cumprimento da carga horária total correspondente a estas 

atividades é igual ao prazo máximo para conclusão do Curso. 

 
As AAC estão reunidas em três grupos com objetivos específicos, sendo o Grupo I 

composto por atividades de cunho cultural geral, o Grupo II por aquelas específicas por 

curso e o Grupo III, relacionado a atividades livres (Cf. Regulamento de Atividades 

Acadêmicas Complementares). 

 
As atividades acadêmicas complementares são divulgadas no Sistema de Informação 

Acadêmicas (SIA) da Faculdade. As atividades culturais são divulgadas mensalmente e   as 

específicas por curso semestralmente. 
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O Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado de Curso elaboram a agenda  de  atividades 

anualmente, propondo e indicando diversificadas atividades, programas e visitas técnicas. 

O acompanhamento das atividades acadêmicas complementares é realizado pelo 

coordenador de curso. 

Compete ao Coordenador do curso: 

 
 - Apreciar os requerimentos de alunos e professores sobre questões 

pertinentes às atividades complementares. 

 - Indicar professores para coordenar grupos de estudo, orientar alunos que 

estejam fazendo iniciação científica, entre outras atividades. 

 - Apreciar e decidir sobre a validação das atividades realizadas pelos alunos para 

efeito de cumprimento das atividades complementares. 

 - Analisar a pertinência e a viabilidade da atividade levando em consideração, 

entre outros critérios, a disponibilidade de professor, espaço físico e o grau de interesse 

dos alunos. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Nos cursos de graduação cujo Projeto Pedagógico aponte para a obrigatoriedade do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ele é componente curricular para que o aluno 

conclua o seu curso de graduação. Devendo ser desenvolvido nas modalidades de 

monografia, artigos científicos, elaboração de casos, com regulamentação própria 

aprovada pelo Colegiado do Curso. O processo de construção do TCC tem início com a 

disciplina Metodologia Científica, na qual os alunos são orientados para os requisitos 

necessários à elaboração de um trabalho acadêmico-científico. As normas para a 

disciplina TCC deverão constar em Regulamento Específico. 

 

Estágios 
 

O  estágio,  quando  integrante  do  currículo  pleno  do  curso,  consta  de  atividades de 

prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho, sem vínculo 

empregatício.  Para  a   realização   do   Estágio   Supervisionado,  a   Faculdade  mantem 



87  

convênios com empresas públicas e privadas  da região.  O Estágio poderá ser iniciado  no 

segundo ano do curso e acompanhado pela coordenação e por professores orientadores. 

O estágio supervisionado será regulamentado pelos Colegiados de Cursos e seus principais 

objetivos são: 

 
 Proporcionar ao aluno experiências efetivas em seu futuro campo de atuação 

profissional; 

 

 Viabilizar a complementação da formação acadêmica dos alunos, através de sua 

inserção em situações que demandem e ampliem conhecimentos; 

 Efetivar uma interação produtiva e dinâmica entre o Curso e instituições, 

públicas e privadas. 

 
O estágio deverá possibilitar a complementação profissional, social e cultural, sendo 

realizado em conformidade com o calendário escolar do Centro Universitário e sem 

prejuízo das atividades acadêmicas do aluno. 

 

Além dos estágios supervisionados curriculares, a ESTÁCIO EUROPAN pode firmar 

convênios para oferecer aos alunos oportunidades para realizarem estágios 

extracurriculares, como medida aprimoradora das atividades de ensino e ensejar a 

empregabilidade dos alunos, inserindo-os no ambiente de seu futuro mercado de 

trabalho. 

 

Esses convênios serão realizados por meio da Central de Estágios e Empregos e do E3   no 

qual as empresas têm a oportunidade de estabelecer contato com estudantes inovadores 

e empreendedores, que podem fazer a diferença em seus respectivos segmentos. Através 

dela, os alunos terão a oportunidade de interagir com as empresas, conhecer as 

tendências do cenário corporativo e receber orientação de carreira visando ao seu 

desenvolvimento profissional, ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho. 
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Programa de Monitoria 
 

A Monitoria é uma atividade de auxílio à docência considerada como um fator importante 

para o crescimento do aluno. O Programa de Monitoria é mais um espaço de 

aprendizagem proporcionado aos alunos. Sua principal finalidade é o aperfeiçoamento do 

processo profissional e da melhoria da qualidade de ensino, através da ação dos 

monitores nos processos pedagógicos, criando, também, condições para o 

aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas às atividades 

docentes. Para que o aluno possa se inscrever no Concurso de Seleção é necessário que 

ele já tenha cursado a disciplina na qual pretende atuar e ter obtido média final maior ou 

igual a sete (7.0), tendo também o coeficiente de rendimento (CR) maior ou igual a sete 

(7.0). Os candidatos são submetidos a uma prova de conhecimentos, e as vagas são 

preenchidas de acordo com o resultado dessa avaliação, cuja nota não poderá ser inferior 

a oito (8.0). 

 
Ao longo da monitoria, o aluno desenvolve uma série de atividades orientadas pelo 

professor responsável pela disciplina. Ao término do período da monitoria, os alunos 

monitores apresentam um relatório das atividades desenvolvidas ao professor 

responsável, que o encaminhará à Coordenação do Curso. 

 
 

XIX PRÁTICAS INOVADORAS 
 

Atividades Estruturadas Supervisionadas 
 

Atividades Estruturadas Supervisionadas implicam a construção de conhecimento, com 

autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas  atividades  deve privilegiar 

a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de 

autoaprendizagem. Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na 

aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e  os 

interesses e necessidades do aluno. 

 
O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado    de  

situações  organizadas  de  modo  a  promover  aprendizagens  significativas  e   seus 
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conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que 

ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e 

dinâmica. No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos  e  a criação 

do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações 

(PERRENOUD, 2001). Para tanto, as atividades devem ser estruturadas em projetos, bem 

como por resolução de problemas,  além  de  pesquisas.  Devem  privilegiar análises, 

sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas 

propostas devem constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 

conhecimentos, habilidades e valores. 

 

As Atividades Estruturadas Supervisionadas são metodologias que atendem também ao 

paradigma da complexidade (MORIN, 2001), propondo um ensino fundamentado em 

múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão 

crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, situa-se a problematização que 

possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto e partida o questionamento que 

vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. 

(BEHRENS, 2006) 

 
O que se pretende estimular nos alunos  não  é  a  memorização  de  informações  e,  sim, 

a investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento 

por meio da participação ativa nesse processo. 

 
De acordo com Behrens, 

 
Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como 

proceder para contemplar uma prática pedagógica que acolha os 

pressupostos da abordagem crítica? [...] Não se trata de negar a 

pertinência das técnicas de ensino tradicionais,  mas  de  retomá-las com 

um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção do 

conhecimento em um novo paradigma (BEHRENS, 2006). 
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Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo 

contrário, além de ser imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende 

se aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado. 

 
Com as Atividades Estruturadas Supervisionadas pretende-se preparar o aluno como 

sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos 

estudos. O fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente  o 

seu próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do 

aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças 

provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados 

como objetivos específicos de aprendizagem, que o aluno compare, diferencie, 

classifique, busque causas e consequências, identifique princípios ou regularidades, 

priorize objetivos de ação, selecione métodos e técnicas adequadas, execute, analise, 

avalie etc. 

 
Desse modo, a metodologia de ação das Atividades Estruturadas Supervisionadas visa a 

uma mudança no processo de aprendizagem, integrando  sociedade-ensino-trabalho, 

com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social 

do aluno e do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, 

convivência com  a diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e    o 

acesso a diferentes modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender. 

 
Biblioteca Virtual 

 

A Biblioteca Virtual Universitária 2.0, o primeiro e único acervo eletrônico de livros- texto, 

com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela Internet. Essa 

plataforma disponibiliza o acesso a 1372 títulos das editoras Artmed, Ática, Casa do 

Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, Manole, Papirus, Pearson e Scipione, através de 

ferramentas que enriquecem e agilizam a pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa 

inteligente; marcadores de páginas; anotações personalizadas; impressões de páginas 

avulsas e/ou capítulos avulsos e pesquisa por palavra-chave, título, autor ou ISBN. A 

Biblioteca   Virtual   Universitária   2.0   pode   ser  acessada  pelos   alunos  de   qualquer 
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computador conectado à internet, independente de o aluno estar nas dependências da 

IES. A perspectiva é de que o acervo da Biblioteca Virtual continue a se expandir 

anualmente, através de novas parcerias estabelecidas com as editoras. 

 

Material Didático Institucional 
 
O processo de elaboração do design instrucional das disciplinas oferecidas na modalidade 

a distância resultou no desenvolvimento de aulas teletransmitidas, estudo dirigido, textos 

on- line, hipertextos, vídeos, estudos de casos, jogos,  animações, projetos e outras 

atividades (individuais e em grupo) relacionadas com a realidade do estudante. Quanto 

ao conteúdo online, o aluno encontra, na Sala de Aula Virtual, o desdobramento do 

conteúdo programático previsto no Plano de Ensino, de forma interativa, com o uso de 

diversas ferramentas pedagógicas  adequadas  ao  meio  em que são veiculadas, 

especialmente pela utilização de objetos de aprendizagem, juntamente com hipertextos, 

hiperlinks, animações, vídeos etc., de modo a permitir novas perspectivas de arquitetura 

da informação para fins didáticos. 

 

Além do material disponibilizado na Sala de Aula Virtual, o aluno é contemplado com 

material didático impresso, de acordo com o previsto no Plano de Ensino da disciplina (se 

for o caso). Tal material, organizado em fascículos, oriundos de capítulos de obras 

renomadas na área em questão, contempla o conjunto de leituras da bibliografia essencial 

do curso, de modo a permitir o acesso à informação acadêmica peculiar a cada disciplina. 

O aluno recebe seu material por semestre letivo, acondicionado em embalagem 

específica, em sua casa, via correios (eventualmente, via dispositivo móvel, caso haja 

disponibilidade e seja de escolha do aluno). Além de estimular a leitura e avançar em 

direção à qualificação do ensino - uma das principais metas   da Instituição - 

, entende-se que a ação evita milhões de cópias ilegais de livros didáticos em todo o País. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

Na esteira das revoluções tecnológicas próprias do século XXI, e ainda sobre as 

possibilidades   virtuais,   a   Instituição   também   utiliza   uma   plataforma   denominada 
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Webaula, que garante aos alunos matriculados e aos professores alocados nas disciplinas 

acesso a todos os Planos de Ensino e Planos de Aula, além das suas  respectivas  Atividades 

Estruturadas, quando for o caso. 

 
Neste ambiente interativo, há disponibilidade para uma diversidade de possibilidades 

relativas à comunicação entre professores e alunos, bem como ampliação do escopo   da 

disciplina, que inclui troca de e-mails, fóruns, chats, conexão com pesquisas de iniciação 

científica, indicação de textos complementares, conexos e especializados,  jogos 

educativos, caderno de notas virtual etc., extrapolando a experiência acadêmica para 

além da sala de aula, promovendo um corpo-a-corpo constante no acompanhamento da 

performance  dos alunos. 

 

Trata-se de uma plataforma virtual que possibilita: (a) que o professor tenha acesso a 

todos os dados dos alunos, incluindo histórico escolar e coeficiente de rendimento; (b) 

que o professor faça “postagens” de material de aula para o aluno, como textos de apoio 

e exercícios; (c) que o professor crie fóruns a partir de temas específicos das disciplinas 

de forma que os alunos possam participar ativamente; (d) que o aluno tenha acesso ao 

conteúdo específico de cada aula, além do acesso ao plano de ensino da disciplina; e (e) 

que o aluno tenha acesso à biblioteca da disciplina, onde estão disponíveis os livros da 

bibliografia básica dos cursos para acesso online, entre outras ações. Trata-se de mais 

uma possibilidade de criação de rotinas de estudo, principalmente através da valorização 

da autonomia do aluno e da autoaprendizagem, princípios norteadores das práticas 

pedagógicas da IES. 

 
No sistema webaula, é patente a lógica “online, on time, fulltime” aplicada ao 

desenvolvimento do conhecimento próprio de determinada disciplina, de forma  a  lograr 

pela mais ampla possibilidade do aluno adensar e/ou fixar os elementos didáticos das 

cadeiras do curso e evitar a inércia do aprendizado que se limita ao tempo da aula 

presencial. Assim, o aluno tem acesso irrestrito aos conteúdos do semestre letivo e,  com 

isso, tem a possibilidade de rever o conteúdo de uma aula quando desejar e necessitar, 

ou no caso de uma aula em que esteve ausente. 
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Dentre as ferramentas de Tecnologias de  Informação  e  Comunicação  utilizadas  na/pela 

ESTÁCIO EUROPAN, encontram-se o Portal do Aluno e o Portal do Professor. Por meio 

desses portais, aluno e professor têm acesso às ferramentas para gestão de sua vida 

administrativo-acadêmica na IES. O Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) é de 

caráter administrativo, por meio do qual o aluno e o professor têm acesso aos seus 

processos acadêmicos. Este acessa seus diários eletrônicos, a avaliação interna 

institucional, plano de carreira docente, à plataforma de cursos on-line de capacitação, 

dentre outros; aquele, ao atendimento virtual, à consulta de notas, às datas de prova, 

requerimentos, agendamento para ser atendido presencialmente, além de outras opções. 

 

Também, por meio do SIA, docentes e discentes acessam à plataforma da  Webaula, onde 

podem gerenciar aspectos acadêmico-administrativos de seu curso/disciplina, facilitando 

assim a obtenção de informações sobre a progressão na(s) disciplina(s) oferecida na 

modalidade a distância,  por  exemplo.  Nesse  caso,  o  aluno  pode visualizar claramente 

as disciplinas já cursadas e aquelas em andamento, bem como tempo de acesso, tempo 

de permanência por tópico de conteúdo etc. 

 

A plataforma também oferece recursos com finalidade didático-pedagógica. Destacam- 

se: 

 o Fórum de discussão, cuja estrutura é organizada a partir da criação de tópicos, sendo 

parte deles atribuída na concepção de cada  disciplina  (tópicos  temáticos),  parte 

atribuída pela organização administrativa do curso (tópicos de integração e “tira- 

dúvidas”, por exemplo), parte atribuída pelo tutor/docente da disciplina, em sua 

autonomia de comunicação com a turma sob sua regência. A dinâmica do fórum inicia- 

se a partir da publicação do tópico e de seus dados de cadastro (como data de 

encerramento da discussão, por exemplo), dando-se início ao processo de postagens, as 

quais são encadeadas hierarquicamente por data. b) Central de Mensagens, ferramenta 

utilizada para comunicações individuais, particulares. A central de mensagens permite 

ao aluno pesquisar outros usuários, facilitando assim a comunicação  com  outros  alunos,  

com   gestores  acadêmicos,  gestores  do ambiente 
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virtual, coordenadores e tutores/docentes, inclusive com possibilidade de anexar 

arquivos nas mensagens; c) Newsletter – semelhante à central de mensagem, a 

ferramenta newsletter é um dispositivo de envio de mensagens que se particulariza pela 

possibilidade de envio de comunicações do tutor/docente para o endereço eletrônico 

particular do aluno (sem necessidade de vínculo direto à plataforma). Tal propriedade 

permite ao tutor/docente manter-se no sistema e, ao mesmo tempo, comunicar-se com 

os alunos de uma determinada turma guardando-se sua inviolabilidade no campo 

“destinatário”, bem como a possibilidade de cópia oculta para garantir também a 

inviolabilidade do endereço eletrônico particular do aluno. 

 
Ressalta-se que a plataforma da Webaula não é exclusiva para disciplinas on-line, nos 

cursos em que ela é permitida. Os docentes/discentes presenciais também têm acesso  às 

mesmas ferramentas, enriquecendo assim as aulas presenciais. Além disso, nesse portal 

estão disponibilizados os planos de ensino e de aula de todas as disciplinas dos cursos 

ministrados na IES, o docente pode encaminhar e receber trabalhos, inserir material de 

aula, dentre outras facilidades. 

 

Concepção dos currículos e Seleção de conteúdos 
 

Para alcançar o perfil do egresso adequado e articulado  aos  princípios  do  PPI,  é  mister 

ressaltar a sua relação com o processo de seleção de conteúdos e organização curricular. 

 
Os cursos da IES possuem em suas propostas curriculares conteúdos articuladores da 

relação teoria e prática, obrigatórios para que a Instituição tenha um planejamento de 

ensino organizado, com orientações para aglutinar programas e sistematizar os projetos 

de iniciação científica, desenvolvidos pelos corpos docente e discente, e a implementação 

da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade entre os cursos oferecidos. Conforme 

definido nas políticas de ensino, busca-se a formação de um profissional que atenda às 

diferentes demandas sociais e que se articule aos aspectos inovadores que se apresentam 

no mundo contemporâneo. Essas diversificações  ocorrem  através  do  aprofundamento  

de  conteúdos  da  formação  e  pela  oferta    de 
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conteúdos voltados às áreas de atuação profissional priorizadas no projeto pedagógico. 
 

A Instituição contempla em sua proposta de ensino os aspectos ligados ao contexto 

histórico e sociocultural, compreendendo os fundamentos filosóficos, históricos, 

políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos necessários para a 

reflexão crítica nos diversos setores da educação na sociedade contemporânea. 

 
Os currículos retratam o posicionamento institucional diante da realidade e do 

desenvolvimento da área de conhecimento,  discutido  pela  comunidade  acadêmica  que 

direciona a prática pedagógica da Instituição. Os currículos contribuem para a 

compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão de diferentes 

pontos de vista culturais, em um contexto de pluralismo e diversidade de culturas, 

constituindo-se no elemento central da organização acadêmica, concebidos como 

orientações de formação plural, dinâmica e multicultural, fundamentados nos 

referenciais sócio-antropológicos, epistemológicos e pedagógicos em consonância com o 

perfil do egresso. 

 
Assim, os currículos são conjuntos de elementos que integram os processos de ensinar e 

de aprender num determinado tempo e contexto, garantindo a identidade do curso e o 

respeito à diversidade regional. Deles devem constar: conhecimentos e saberes 

necessários à formação das competências estabelecidas no perfil do egresso; matrizes 

curriculares; ementários; bibliografias básica e complementar; estratégias de ensino; 

docentes; recursos materiais; serviços administrativos; serviços de laboratórios e 

infraestrutura de apoio ao pleno funcionamento dos cursos. 

 
A seleção dos conteúdos  para a composição  do currículo é realizada em cada curso    de 

Graduação com o envolvimento efetivo dos coordenadores, Núcleo Docente 

Estruturante - NDE - e professores. Desta forma, busca-se promover a organização e 

definição dos conteúdos de forma participativa, desenvolvendo reuniões de 

planejamento e trabalhos em grupos. A partir desse processo, os docentes realizam a 

necessária    atualização    dos    conteúdos,    levando    em    consideração    não    só  as 

peculiaridades regionais, como também o conhecimento nas dimensões que   envolvam 
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as competências do saber, do saber fazer e do saber ser, tomando por base as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos, que tratam das competências exigidas pelo exercício 

profissional. 

 

Vale ressaltar que, para a seleção de conteúdos e organização curricular, a  IES  considera 

a estrutura lógica das disciplinas e as necessidades socioeconômicas e culturais dos 

discentes, bem como os critérios de validade, flexibilidade, significação, possibilidade de 

elaboração pessoal, aplicabilidade e utilidade dos conteúdos, buscando garantir a 

inclusão de conteúdos mais significativos para a aprendizagem dos alunos. Assim, é 

importante ressaltar, na seleção de conteúdos e organização curricular dos cursos da IES, 

os critérios de flexibilização, interdisciplinaridade e contextualização, em atendimento  ao  

princípio  da ação-reflexão-ação. 

 
Ressalta-se, portanto, a importância da participação democrática da comunidade 

acadêmica nesse processo, uma vez que oportuniza a alunos, professores e  coordenação 

de curso apresentarem, segundo cada um desses olhares, suas expectativas e 

contribuições para a ampla reflexão até a efetiva seleção dos conteúdos das disciplinas. É 

neste contexto que o Núcleo Docente Estruturante -  NDE  e  o Colegiado são órgãos vitais 

para a construção do currículo dos cursos e na seleção específica dos seus conteúdos. 

 

Formas de acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho 
docente 

 

Uma das formas de utilização dos resultados da avaliação interna é através do Programa 

de Avaliação do Trabalho Docente, por meio do qual a IES desenvolve uma série de 

mecanismos que possibilitam o acompanhamento do desempenho do docente, a fim de 

instruir as ações de seleção e capacitação. A principal ferramenta nesse sentido é a 

Autoavaliação Institucional. Os professores são avaliados em cada disciplina que 

ministram, semestralmente, pelos alunos, por seus coordenadores de curso e pela 

Diretoria Acadêmica. A pesquisa realizada considera os seguintes pontos: 

 

 Apresentação, com clareza, pelo professor do Plano de Ensino (objetivos e 
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conteúdos). 

 Domínio do conteúdo da disciplina pelo professor. 

 Articulação entre teoria e prática durante as aulas. 

 Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias nas aulas. 

 Facilidade de transmissão de conhecimentos. 

 Esclarecimento de dúvidas dos alunos durante as aulas. 

 Coerência entre procedimentos de avaliação (provas, testes, trabalhos etc.) e o 

conteúdo das aulas. 

 Discussão dos resultados das avaliações com os alunos. 

 Utilização adequada do tempo destinado ao desenvolvimento da aula. 

 Contribuição da disciplina para a formação do aluno. 
 

 
Ao final de cada semestre, os resultados da pesquisa são disponibilizados para os 

professores e para os coordenadores  de curso.  Tais  resultados são abordados tanto  em 

reuniões individuais entre cada coordenador de curso e cada professor, quanto nas 

reuniões periódicas específicas de cada curso, como as reuniões pedagógicas e as 

reuniões de Colegiado (semestrais) e NDE (trimestrais). Também contribuem  para que  o 

trabalho do docente seja avaliado as percepções apresentadas pelos representantes de 

turma nas reuniões bimestrais realizadas pelo coordenador com a sua equipe de 

representantes (eleitos entre os alunos de cada turma/período do curso). 

 

Avaliação do Desempenho Escolar 
 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio a verificação do aprendizado e aquisição 

das competências pretendidas, da capacidade de construir e consolidar conhecimentos 

científicos, técnicos, tecnológicos e gerenciais e habilidades e atitudes, a partir das 

necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios 

claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem 

uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação nas estratégias de ensino- 

aprendizagem e no próprio processo de formação dos alunos. 

 

Outro   aspecto   relevante   é   o   princípio   da   autoavaliação   como   instrumento que 
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favorece o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo 

a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. 

 
Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o  percurso 

formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: 

 A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já 

possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação  diagnóstica  é  feita 

em sala de aula, pelos professores, através de observações e registros; 

 A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o  desempenho 

revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as 

atividades realizadas pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor 

planejar suas aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas 

diferentes; 

 A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção 

acadêmica, nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que 

essa modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, 

classificar, ordenar tipos diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer 

informações e questões que são analisadas para a tomada de decisão a cerca do 

melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional desejado. 

 
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação 

profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista 

como um processo indispensável para o (re) planejamento das ações educativas. 

 
Ela não ocupa um espaço único e específico, com o  propósito  de  avaliar  o  que  o aluno 

produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem 

ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento 
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e formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

 
O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3. 

 
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e 

realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de 

ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades 

que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau 

máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, 

atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas 

contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

 
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas, a partir de questões do Banco de Questões. 

 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

 Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas, apenas, as duas 

maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). 

A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

 Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

 Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 
 
 
Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma 

natureza, será atribuído grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá 

ser igual ou maior do que 6,0. 
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Processo de Avaliação e sua articulação com o PPI 
 

A avaliação da aprendizagem é contínua, dinâmica, integrante do processo de ensino- 

aprendizagem, mediada pedagogicamente, implementada de acordo com a natureza da 

disciplina e a modalidade de ensino e, coerente com o estabelecido no Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC) e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

Sob essa diretriz, a IES reviu o sistema de avaliação a fim de proporcionar uma avaliação 

que aborde competências e habilidades, visando a um melhor desempenho de seus 

alunos, posteriormente, no mercado de trabalho. Nessa perspectiva, a avaliação é 

entendida, particularmente, como instrumento de replanejamento. Está  claro  que,  feita 

a avaliação, retorna-se à observação/acompanhamento até nova 

avaliação/acompanhamento. A dinâmica dos momentos desse “círculo virtuoso” é o mais 

prometedor procedimento para tornar produtivo e rigoroso o trabalho acadêmico. 

 
Aproveitamento de Estudos 

 

Os alunos provindos de outra IES são orientados a solicitar uma análise curricular para a 

dispensa de disciplinas, cujos conteúdos programáticos e carga horária equivalem àqueles 

cursados na outra Instituição de Ensino Superior. 

Para a dispensa de disciplina os alunos oriundos de outra IES devem apresentar a 

seguinte documentação: 

a) Do aluno ingresso por transferência exige-se: 

- Histórico Escolar original 

- Programas das disciplinas cursadas 

- Sistema de aprovação da IES de origem 

b) Do aluno portador de diploma exige-se 

- Histórico Escolar cópia autenticada 

- Programas das disciplinas cursadas 

- Sistema de aprovação da IES de origem 

c) Do aluno ingresso mediante concurso vestibular exige-se 

- Histórico Escolar original 

- Programas das disciplinas cursadas 

- Sistema de aprovação da IES de origem 
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A solicitação poderá ser feita pela Internet, acessando o site da IES, ou no Sistema         de 

Informações Acadêmicas (SIA). A não entrega da documentação à Secretaria de Alunos 

no prazo máximo de 07 dias úteis, acarretará no cancelamento automático do seu 

requerimento. O processo será encaminhado à Coordenação e, após parecer, será 

registrado no histórico escolar. 

 
O aluno só poderá solicitar isenção de disciplina cursada até a data de ingresso no curso. 

Se o aluno obtiver isenção para disciplinas em que esteja regularmente matriculado, a 

exclusão será feita automaticamente pela Secretaria. Após a exclusão, o aluno deverá 

consultar o Calendário Acadêmico para verificar a possibilidade de nova inclusão de 

disciplina. 

 
Os ex-alunos da Instituição também têm a prerrogativa de solicitar o aproveitamento 

deestudos, por meio de dispensa de disciplina, cujos conteúdos programáticos e carga 

horária equivalem àqueles cursados em outro curso da Instituição. Para tanto, a 

solicitação também deve ser realizada pela Internet, acessando o site da IES ou no SIA. O 

processo será encaminhado à Coordenação e, após parecer, será registrado no Histórico 

Escolar. Se o aluno obtiver isenção para disciplinas em que esteja regularmente 

matriculado, a exclusão será feita automaticamente pela Secretaria de Alunos. 

 

Aproveitamento e avaliação de competências anteriormente desenvolvidas 
 

Os critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de competências 

profissionais anteriormente desenvolvidas no trabalho ou em cursos regulares (conforme 

art. 8ª da Resolução n° 3/ 2002) foram organizados obedecendo as seguintes etapas: 

 

 Isenção de disciplinas por aproveitamento de competências profissionais 

adquiridas no trabalho (experiência profissional). 

 
Documentação Necessária: 

 
O aluno deverá apresentar cópia de carteira de trabalho, declaração em papel timbrado 
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emitida pelo Departamento de Recursos Humanos detalhando as características do cargo 

ou função exercida ou outros documentos que comprovam as competências adquiridas 

no desenvolvimento das atividades profissionais. 

 
Procedimentos: 

 Análise Curricular; 

 Entrevista com o aluno; 

 Aplicação de prova (em caso de dúvida) com o objetivo de avaliar as 

competências profissionais adquiridas; 

 A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em 

sua pasta; 

 Isenção de disciplinas por aproveitamento de competências adquiridas em cursos 

regulares: 

 
Documentação necessária: 

 Histórico escolar ou declaração da escola confirmando aprovação na unidade de 

estudo; 

 Ementas das Unidades de Estudo cursadas; 

 Procedimentos: Análise da ementa da unidade de estudo cursada levando em 

consideração o conteúdo e a carga horária; 

 Entrevista com o aluno; 

 Aplicação de uma Prova (em caso de dúvida) com o objetivo de avaliar as 

competências profissionais adquiridas pelo aluno com relação às competências 

desenvolvidas na unidade de estudo a ser isentada. 

 
A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em sua 

pasta; 

 
 Isenção em Língua Estrangeira Documentação Necessária: 

 

Apresentação  de  diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  nível  intermediário      ou 

avançado emitido por curso regularmente estabelecido ou apresentação de diploma de 

proficiência em língua estrangeira. 
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Procedimentos: 
 

 Entrevista com o aluno. Aplicação de uma prova (em caso de dúvida) com o 

objetivo de avaliar as competências profissionais adquiridas pelo aluno com 

relação às competências desenvolvidas na unidade de estudo a ser isentada. 

 A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em 

sua pasta; 

 Atendendo, ainda, a proposta de flexibilização curricular, o curso possibilita 

isenções de unidade de estudo por aproveitamento de  competências 

profissionais, desenvolvidas anteriormente. Com isso, os alunos poderão 

aproveitar competências adquiridas através de sua vivência profissional. 

 

 
XX GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
 

O ensino de Graduação Tecnológica, na ESTÁCIO EUROPAN, em consonância com o 

Catálogo Nacional de Cursos, favorece a formação de profissionais com uma visão ampla 

e crítica da realidade local e regional. 

 

Os cursos de Graduação Tecnológica objetivam a formação de profissionais que 

demonstrem habilidades para atuar como agentes de mudanças. Os alunos formados pela 

ESTÁCIO EUROPAN devem desenvolver suas atividades profissionais com uma visão ética, 

crítica e equilibrada sobre o seu papel na sociedade como um todo e sobre seu papel em 

sua área de atuação profissional em particular. 

 
XXI PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil do egresso da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e 

Tecnologias está intrinsecamente vinculado ao perfil profissiográfico definido no projeto 

pedagógico de cada curso, aliado à filosofia definida pela Instituição no seu projeto 

educacional mais amplo. Qual seja: formar profissionais com perfil empreendedor, 

competentes, com consciência crítica, ética aprimorada, alto nível educacional e a 

premissa da qualidade nos serviços  prestados,  além  de  estarem  comprometidos  com 
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o desenvolvimento regional e  nacional. 
 
 

O objetivo é preparar o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional, assim como preparar profissionais aptos para a sua inserção no campo do 

desenvolvimento, em seus diversos segmentos: econômicos, culturais, políticos, 

científicos, tecnológicos etc. 

 
XXII POLÍTICAS DE ENSINO 

 

O ensino de graduação da ESTÁCIO EUROPAN visa a uma formação profissional de 

excelência, proporcionando ao aluno o contato com diferentes linhas de pensamentos e 

valorização do diálogo constante com outras disciplinas da matriz curricular. Estimula, 

também, a iniciação científica e a participação do discente em atividades 

extracurriculares, assegurando formação ampla e pluralista, que possibilite o 

entendimento das questões sociais contemporâneas, bem como o domínio das 

habilidades relativas à efetiva comunicação e expressão de ideias. Estímulo  à capacidade 

de tomada de decisões e de resoluções de problemas, numa realidade diversificada e em 

constante transformação, com base em preceitos éticos. Também, objetiva-se o 

desenvolvimento de uma visão crítica  e  criativa,  assim  como competências para adquirir 

novos conhecimentos para o exercício pleno da cidadania. 

 
Num passado ainda recente, a graduação era, praticamente, o único degrau existente   no 

ensino superior brasileiro para a ascensão profissional. No entanto, a ampliação da oferta 

de cursos de graduação aliada à oficialização e aumento de cursos de pós- graduação 

fizeram com que a graduação não fosse mais a etapa terminal da formação de nível 

superior. 

 
Assim, nas concepções curriculares, a ênfase está em conhecimentos profissionais 

específicos e no treinamento prático, especialmente nos cursos de graduação 

tecnológica.  Por  isso  a  ideia  de  contextualização  do  aprendizado  é  fundamental.  É 
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essencial que se estabeleçam relações entre o mundo, os alunos e a disciplina, que se 

desenvolvam habilidades de pensamento adquiridas em aulas que não privilegiam a 

transmissão de conteúdos prontos, acabados. Aulas em que se  constrói  e  se sistematiza 

o conhecimento. Para que esse desenvolvimento aconteça, a metodologia deve ser 

questionadora, integradora, crítica, impulsionadora da ação, criativa, lúdica e 

permanente. 

 
O foco é na construção de currículos que permitam alto grau de empregabilidade aos seus 

egressos. E a empregabilidade requer desenvolvimento de competências pessoais  e 

atitudinais (senso crítico, visão metódica na resolução de problemas, capacidade de 

mobilizar os conhecimentos, resolução de conflitos, habilidade de trabalhar em equipe). 

Os cursos devem se constituir em espaços de reflexão e construção do pensamento crítico 

e investigativo. 

 
A diretriz básica que  norteia a política de ensino da ESTÁCIO  EUROPAN está calcada   na 

concepção de que, para formar profissionais competentes e realmente aptos a atuar em 

um mundo em constantes mudanças e em contínuo processo de globalização, é 

necessário estimular o desenvolvimento das competências básicas que lhes permitam: 

pensar criticamente a respeito da realidade que os circundam; ser capazes de 

argumentar; ser capazes de se comunicar por escrito e oralmente; utilizar com  facilidade 

os recursos da informática e da Internet; e, principalmente, dominar conhecimentos de 

seu campo de atuação profissional, ao mesmo tempo em  que  domine as noções 

fundamentais de sua área mais abrangente de conhecimento. 

 
No que tange à formação da dimensão social e cidadã, esta IES procura incentivar o 

diálogo e a apreciação da heterogeneidade. Isso se traduz nas ações de inclusão 

(acolhimento aos alunos surdos com oferecimento de intérpretes, acessibilidade a PNEs 

etc.), de Responsabilidade Social (tais como o Trote Solidário, o Dia da Responsabilidade 

Social, eventos sociais, dentre outros). 

 
A estrutura curricular de todos os cursos da Instituição está em conformidade com as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais em busca do ideal de formar profissionais competentes 

e cidadãos atuantes. Diante da amplitude e complexidade da ação educacional, a IES 

optou por priorizar as seguintes diretrizes pedagógicas: 

1. Formar profissionais que atendam às exigências da comunidade no contexto do 

grande avanço tecnológico e das necessidades educacionais. 

2. Oferecer ensino - como objetivo precípuo de sua atuação - capaz de 

proporcionar transformações de recursos humanos para a evolução da 

sociedade. 

3. Colocar-se a disposição da sociedade como Instituição que contribui para a 

formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com 

desenvolvimento do seu País. 

4. Promover a inclusão em várias de suas instâncias: social, cultural, digital e      de 

pessoas com necessidades especiais. 

5. Gerar ações  que levem a consciência e atitudes relativas à sustentabilidade     e 

preservação ambiental. 

 
A proposta de ensino, elaborada com a participação coletiva dos colegiados de curso e 

dos NDEs, privilegia a investigação e a compreensão dos problemas, a construção pelo 

aluno de seu próprio conhecimento por meio da participação ativa neste processo. 

 

Os projetos pedagógicos dos cursos foram desenvolvidos coletivamente pelos Núcleos 

Docentes Estruturantes de cada curso e dos colegiados de curso, apoiados pela  Diretoria 

Acadêmica, sob a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
Este modelo abarca não apenas práticas já consagradas de ensino, tais como as Atividades 

Acadêmicas Complementares, o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC),  os Estágios e 

a Monitoria, mas também aposta em práticas inovadoras, tais como o desenvolvimento 

das Atividades Estruturadas, o sistema de Webaula e a Biblioteca Virtual, dentre outras. 



107  

XXIII POLÍTICAS DE PESQUISA 
 

A Estácio EUROPAN, inicialmente, buscará realizar atividades de práticas investigativas 

que visam instigar o espírito de investigação científica, inerente ao ensino de qualidade, 

embora compreenda a impossibilidade de se dissociar o Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão. Sendo assim, a IES buscará fomentar e estimular tais atividades no âmbito de 

projetos interdisciplinares e Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC realizados no contexto 

de cursos de graduação, com vistas ao aprendizado de técnicas e métodos científicos 

aplicáveis na resolução de problemas. Objetivando concretizar os estímulos às atividades 

de Pesquisa a IES tem como proposta efetiva a promoção de um Encontro Anual 

Multidisciplinar entre os cursos com o objetivo de discutir suas  investigações, bem como 

fomentar a participação de docentes e discentes no Fórum de Iniciação Científica, bem 

como a participação dos docentes no Concurso de Ensaios e  Monografias. Pretende a 

Instituição também consolidar seu Programa de Iniciação Científica. 

 
 

XXIV POLÍTICAS DE EXTENSÃO 
 

A ESTÁCIO EUROPAN defende a formação do aluno para o mercado de trabalho sem 

deixar de lado, em hipótese alguma, a sinergia que existe entre o conhecimento teórico 

científico e a prática profissional, em que o primeiro não se sustenta sem o segundo e 

vice-versa. Assim, grande parte dos alunos da IES é constituída de “trabalhadores que 

estudam” e que buscam um curso com qualidade, que amplie as perspectivas do egresso 

no mundo do trabalho a partir da busca do conhecimento. 

 
Quanto às relações entre os alunos e o processo de ensino e aprendizagem, uma 

preocupação desta IES é o desenvolvimento da autonomia nos alunos, instigando-os à 

busca do conhecimento por meio de pesquisas, ao desenvolvimento de hábitos de 

estudo, à realização de trabalhos em grupo verdadeiramente cooperativos. Com 

orientações dessa natureza, pretende-se proporcionar o desenvolvimento de graus 

progressivamente mais elevados de autonomia, o que facilitará, no futuro, certa 

emancipação da condição de dependência profissional. 
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Outro elemento importante na vida de uma Instituição de ensino superior encontra-se na 

existência de um clima favorável ao trabalho acadêmico que deve estar presente em todo 

o ambiente escolar: desde o momento  da entrada  de  discentes e  docentes  até as salas 

de aula, desde o corpo administrativo aos responsáveis pelos diversos setores  da 

atividade acadêmica. Daí a expressão  “comunidade  acadêmica”,  que abarca todos os 

envolvidos na observação das mesmas diretrizes organizacionais. 

 
Uma das grandes tarefas entendidas pela ESTÁCIO EUROPAN, já nos primeiros  semestres 

do ensino superior, deve consistir em estimular a  passagem  do  senso comum para o 

pensamento/conhecimento científico – inclusive incorporando novas linguagens e 

jargões técnicos. Trata-se de introduzir a argumentação regrada; de entender que o 

conhecimento é conjecturável; de trabalhar com metodologias autocorretivas; de 

desenvolver a objetividade; de aguçar o espírito crítico. 

Ao mesmo tempo, o processo de formação acadêmica promovido  por  esta  IES  estimula 

o empreendedorismo, considerado atualmente uma exigência no mundo 

contemporâneo, dadas as mudanças que vêm ocorrendo nas relações e modalidades de 

trabalho, assim como no cenário socioeconômico mundial. São desejados profissionais 

capazes de iniciativas criativas, singulares, arrojadas, versáteis, tratando-se de 

empreendimento próprio ou não. 

 
Nessa ótica, as ações de Extensão têm como missão sistematizar e intensificar a troca   de 

conhecimentos entre a IES e a comunidade. Articuladas aos Projetos Pedagógicos dos 

cursos, as ações de Extensão promovem ações educacionais para além dos muros da 

Instituição, ao mesmo tempo em que são submetidas a um controle acadêmico que 

garante sua qualidade e adequação às demandas mais locais e específicas. 

 
A Instituição mantém atividades de Extensão que têm por objetivo geral tornar  acessível 

à sociedade o conhecimento de domínio da IES, seja por  sua  própria produção, seja pela 

sistematização ou pelo estudo do conhecimento  universal disponível. As atividades de 

Extensão são mantidas para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas  

de seus cursos e para estreitar as relações de intercâmbio 
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entre a IES e a comunidade. 
 

A Extensão Universitária é desenvolvida por intermédio das seguintes atividades: 

 Eventos culturais, científicos ou de outros tipos que tenham como finalidade a 

criação de condições para que a sociedade tenha possibilidade de conhecer os bens 

científicos, técnicos ou culturais produzidos na IES ou de usufruir deles; 

 Serviços desenvolvidos em benefício à população; 

 Cursos de atualização, formação, aperfeiçoamento profissional, ampliação cultural, 

especialização técnica e outros que possam agregar conhecimentos à comunidade 

em geral. 

 
As atividades de Extensão objetivam viabilizar um canal de participação dos estudantes e 

um instrumento de articulação entre a comunidade interna da Instituição e a comunidade 

externa para troca de experiências e  conhecimentos,  em  consonância  com  o  Projeto 

Pedagógico Institucional. Ao estimular a participação dos estudantes   nos mais diferentes 

projetos, espera-se contribuir para sua formação, fazendo com que desenvolvam noções 

de responsabilidade social e de organização, além de auxiliar na difusão do conhecimento 

que circula na Instituição. Concomitantemente, tais participações contribuem na criação 

de vínculos afetivos entre os alunos e a IES, tornando a passagem dos estudantes pela 

Instituição rica em experiências interpessoais. 

 
Seu objetivo secundário é contribuir para a construção e consolidação  da identidade   da 

ESTÁCIO EUROPAN associando a Instituição com as causas da comunidade realizando 

trabalhos de prestação de serviços que beneficiem tanto seus alunos quanto a 

comunidade que a circunda. 

 
As ações de Extensão são contempladas também pelo Programa de Atividades 

Acadêmicas Complementares (AAC), proporcionando aos alunos dos cursos de graduação 

a oportunidade de participar de atividades práticas relacionadas aos cursos de sua 

formação desde o 1º semestre, reforçando a articulação do curso e dos estudantes com 

a sociedade. Elas devem ser elaboradas de acordo com as disciplinas do período   e   

acompanhando   as   novidades    do    mercado    de    trabalho    e    da área 
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profissional. O aluno precisa cumprir um determinado número de horas de atividades 

complementares (que varia dependendo do curso) e só pode colar grau após a  conclusão 

da carga horária total exigida pelo programa. Essa carga horária pode ser cumprida com 

as atividades que escolher, dentro da agenda de Atividades Complementares elaborada 

pelo NDE do  curso.  A  agenda  pode  conter  visitas técnicas, projetos de natureza 

profissional, palestras, vídeos, participação em eventos, debates etc. 

 

O programa é baseado nos Quatro Pilares da UNESCO para a nova educação: aprender a 

ser (desenvolvimento pessoal); aprender a conviver (desenvolvimento social); aprender a 

fazer (competência produtiva) e aprender a conhecer (competência cognitiva). Os 

objetivos fundamentais das Atividades Acadêmicas Complementares são: 

 Permitir um contato inicial, por parte do estudante, com as atividades e 

situações inerentes à carreira por ele escolhida. 

 Proporcionar a vivência prática e situações que contribuam para seu crescimento 

pessoal e profissional, permitindo o desenvolvimento das  habilidades requisitadas 

pelas grandes empresas em seus processos seletivos. 

 Possuir esses diferenciais na era da globalização, obtendo visão de futuro para 

trilhar o caminho para as grandes oportunidades. 

 
A IES também oferece cursos de Extensão, no sentido de complementar, ampliar, 

atualizar ou aprofundar a formação obtida nos cursos de graduação. A Extensão, na 

ESTÁCIO EUROPAN, é concebida como um processo educativo integrador. Nesse  sentido, 

a relação cultura-ciência-educação é utilizada para tomar acessível o conhecimento de 

domínio da Instituição, seja por sua própria produção, seja pela sistematização ou pelo 

estudo do conhecimento universal disponível. 

 
Assim sendo, a Faculdade, por meio de suas políticas de Extensão, busca favorecer o 

intercâmbio entre a IES e a comunidade do seu entorno; aumentar a probabilidade de 

que as pessoas e as instituições utilizem, da melhor maneira possível, o conhecimento 

existente na realização de suas atividades; captar recursos destinados ao incentivo e 
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apoio às ações extensionistas; divulgar as ações para reforçar e ampliar parcerias com a 

comunidade acadêmica, setores governamentais e não governamentais com vistas a 

combater a exclusão em todos os setores da sociedade; articular melhor o ensino e a 

pesquisa com as necessidades da comunidade social que se pretende alcançar. 

 
As atividades de Extensão, regularmente vinculadas às práticas profissionais  dos  alunos, 

buscarão, no primeiro plano, o envolvimento destes sob a supervisão docente. Em 

segundo plano, buscar-se-ão parcerias com o poder público e  segmentos organizados da 

sociedade, seja na prestação de assessorias e consultorias,  seja  em ações que resultem 

na proposição de programas que objetivam o atendimento das necessidades mais 

relevantes da clientela a que se quer atender. 

 
A Extensão também poderá, a partir de sondagem das necessidades da comunidade, 

propor cursos de atualização e de aperfeiçoamento profissional, de especialização técnica 

e outros, de modo a que possam se constituir em instrumentos para maior acesso ao 

conhecimento existente, em convênio com outras instituições congêneres. 

 
A realização de eventos como: ciclos de debates/workshops, palestras, mesas redondas, 

abordando temas do cotidiano e outros de interesse geral, com painéis variados, reunindo 

apresentadores e debatedores de renome em áreas de interesse do curso, integrando 

comunidade acadêmica, entidades externas, órgãos públicos, comunidade em geral, 

também são atividades afeitas à Extensão. 

 
 

XXV INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

A Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias orienta suas 

ações para o ensino, e oferecerá ainda ao aluno projetos e programas complementares  a 

fim de capacitá-lo para o exercício profissional e  a cidadania.  Isto  exige  a formação de 

pessoas comprometidas com a realidade socioeconômica da região em que certamente 

atuarão. 

 
Nesse  sentido,  entendemos  como  de  extrema  importância  realizar  a  integração  do 
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Ensino, da Pesquisa e da Extensão, constituindo os 3 pilares na formação do aluno da 

ESTÁCIO EUROPAN: o primeiro ao priorizar o conhecimento específico por meio de um 

estudo estruturado em disciplinas e conteúdos voltados à formação do profissional na 

carreira escolhida; o segundo como meio de proporcionar uma autonomia na 

investigação de problemas com base em hipóteses científicas; e  o  terceiro,  por  sua vez, 

como aplicação e partilha do conhecimento adquirido formalmente na solução de 

problemas reais e em prol da comunidade. 

A Instituição reconhece o papel que a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico 

desempenham na busca de soluções para diversos problemas da nossa sociedade e, por 

isso, tem se preocupado em colaborar com o processo de desenvolvimento e 

universalização da investigação científica. Uma de suas iniciativas, nesse sentido, é a 

estruturação de um programa de iniciação científica, de maneira a garantir o investimento 

em todas as funções de uma Instituição que persegue o compromisso do cumprimento 

de seu papel na sociedade: Ensino, Extensão e Pesquisa. 

A Iniciação Científica é um instrumento que introduz o estudante de Graduação com 

potencial promissor na prática da pesquisa científica. É o primeiro contato direto do 

estudante com a atividade científica que o leva a se engajar na pesquisa, tendo 

oportunidade de estudar e desenvolver um determinado tema,  usando  as  metodologias 

adequadas e sempre sob a orientação, direção, supervisão e auxílio de um professor 

orientador. A Iniciação Científica caracteriza-se, portanto, como instrumento de suporte 

à realização de um projeto de pesquisa, contribuindo também para a formação de uma 

nova mentalidade no aluno. 

Outras formas de incentivo à pesquisa são direcionadas aos docentes da IES.  A formação 

continuada dos professores da Faculdade é um dos objetivos do Programa    de Incentivo 

à Qualificação Docente (PIQ), que oferece módulos de aperfeiçoamento e atualização à 

distância, com espaço para a troca  de experiências. Compõe também o PIQ Fórum 

Docente, anuais, nos quais são proferidas palestras, organizados grupos de trabalho e 

entrega de prêmios aos primeiros colocados no Concurso Interno de Produção  Científica  

e  Projetos  de  Extensão  e  no  Concurso  de  Ensaio.  Ainda,  a  IES 
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fornece bolsas integrais para os professores  ativos do seu quadro docente aprovados em 

programas de mestrado e doutorado. 

 
A Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias entende a 

Extensão Universitária como uma ação integrada do universo acadêmico com a sociedade 

em que está inserida. Desta forma, a sua função básica de produtora e de socializadora 

do conhecimento visando à intervenção na realidade, possibilita acordos e ações coletivas 

entre faculdade e a população. 

 
A Extensão, portanto, tem por objetivo ampliar as formas de transmissão do 

conhecimento e aplicação de seu acervo humano e material para elevar o bem estar da 

sociedade, implementando com qualidade projetos de educação continuada, científicos, 

culturais, artísticos, esportivos, de lazer, assistenciais e comunitários para a sua 

integração com a sociedade. 

 
A oferta de atividades de Extensão permite que a Faculdade mantenha um 

relacionamento de proximidade com alunos, ex-alunos e comunidade, numa política de 

inclusão social permanente. 

 

A IES promove a Extensão aberta à participação da população, articulando a pesquisa, 

experimentação e difusão do conhecimento para a comunidade. Para tanto, serão 

oferecidas atividades destinadas ao desenvolvimento e atualização de alunos, 

professores e comunidade, como as semanas pedagógicas dos cursos que promovem 

palestras, workshops, mesasredondas. 

 
 
 

XXVI POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 

A Faculdade busca desenvolver e apoiar iniciativas de cunho social, visando partilhar com 

a comunidade conhecimentos obtidos com as atividades de ensino e pesquisa realizadas 

por seus diversos cursos. A Instituição considera como primordiais as necessidades e 

demandas do entorno social. Nessa perspectiva, entende que sua responsabilidade social  

está relacionada, sobretudo, à sua contribuição para a  inclusão 
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social, o desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

 

A Faculdade cumpre seu papel social, promovendo a inclusão social e possibilitando   aos 

alunos  fortalecer  a sua formação e  sua  cidadania,  de  acordo com  o explicitado  na  sua 

Missão. As ações são realizadas para: 

 
 Manter e ampliar o relacionamento participativo e produtivo da Faculdade com 

instituições, empresas e organizações públicas e privadas, locais e regionais;

 Promover a inclusão social, mediante a celebração de  parcerias  com  os Governos 

Estadual e Federal participando de programas como Escola da Família, o PROUNI e o 

FIES, que ampliam o acesso de pessoas de baixa renda ao ensino superior;

 Ampliar a inclusão social mediante a concessão de auxílios do Programa de Bolsas 

de Estudos que a Faculdade mantém com a Prefeitura e empresas de Cotia e região;

 Fomentar a responsabilidade social no ensino, mediante a oferta de atividades de 

nivelamento, o envolvimento de calouros em programas sociais, a validação de 

atividades complementares tais como eventos culturais, visitas a museus e exposições 

e a preocupação com o atendimento a Portadores de Necessidades Especiais;

 Promover a cultura, o conhecimento e a redução das desigualdades na 

comunidade do entorno mediante a realização de eventos abertos à comunidade para 

discussão de temas relacionados à preservação ambiental e ao desenvolvimento 

socioeconômico sustentável de Cotia e região.

 
Sempre em consonância com a sua  Missão,  a  Instituição  desenvolve  projetos  visando 

ao desenvolvimento da região na qual está inserida, promovendo a cultura, o 

conhecimento e a redução das desigualdades da comunidade do entorno. 

 

Um dos projetos institucionais no âmbito da responsabilidade social é  o  DIA  E.  A  iniciativa, 

tem três grandes objetivos: prestação de serviços para as comunidades no entorno da Estácio; 

geração de oportunidades para os alunos; e a promoção da integração entre as diversas áreas da 

Estácio. 
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Além do DIA E Nacional, a ESTÁCIO EUROPAN promove outros projetos de 

Responsabilidade Social, articulados à Extensão, tais como: 

 
 

Fórum Social dos Tecnólogos – Desfile 
Social - arrecadação de roupas em bom 
estado entre nossos alunos para 
posterior desfile e doação para a 
comunidade local 

Anual Cursos Superiores de Tecnologia 
da IES 

RH em Ação Anual Todos os cursos, E3 – Espaço 
Estágio e Empregos 

Sustentabilidade na IES Permanente Todos os cursos 

Semana de Cultura Brasileira na 
Estácio São Paulo 

Anual Todos os cursos 

Dia da Criança: Adoção de uma escola da 
comunidade para celebração da dia da 
criança com arrecadação de brinquedos 
entre nossos alunos 

Anual Todos os cursos 

Trote solidário: Arrecadação de 
alimentos entre os alunos para doação 
para a ONG NUEPO 

Semestral Institucional 

 

Em relação à Responsabilidade Social, e também articulado à Extensão, a ESTÁCIO 

EUROPAN, buscará desenvolver na vigência deste PDI, o Programa Faculdade da Melhor 

Idade. 
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Componentes curriculares e iniciativas relacionadas à responsabilidade social, nos projetos 
pedagógicos dos cursos. 

 

Em relação ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 

(CNE/CP Resolução 1/2004), vale destacar que o estudo das relações étnico-raciais, bem 

como questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes deverão ser 

incluídos, da seguinte forma: 

 no projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de 

diferentes disciplinas e em atividades curriculares dos cursos, as Atividades 

Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa,  em 

abordagens dos estágios, etc. 

 em disciplinas como Análise Textual, que trata as questões socioculturais, 

refletidas por meio de textos; Fundamentos das Ciências Sociais que desenvolve 

o tema nas questões; 

 em disciplinas específicas para o tratamento do tema, como é o caso das 

Licenciaturas. 

 
De acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Parecer CNE/CP nº 

14/2012, de 6 de junho de 2012, a educação ambiental (EA) está representada pelos 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação 

Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, 

participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o 

reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões 

transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se 

integram. A EA avança na construção de uma cidadania responsável voltada para culturas 

de sustentabilidade socioambiental. 

 

Desta   forma,   os   Projetos   Pedagógicos   dos   cursos   da   IES   deverão   apresentar a 
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educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente, 

representando um eixo transversal em atividades curriculares dos cursos, Atividades 

Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa, em 

abordagens dos estágios, etc. 

Vale destacar também, o importante papel que desempenha no estudo da ética 

ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes. 

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012),  os  projetos  pedagógicos  dos  cursos 

deverão tratar desse tema de modo misto, de forma transversal, em atividades 

curriculares dos cursos. 

 
Programa de Bolsas 

 

A IES oferece aos alunos diversas modalidades de bolsas de estudo a fim de garantir 

uma inclusão maior de alunos no ensino superior. 

 
Tipos de Bolsas oferecidas aos alunos: 

 
 BOLSA ENSINO MÉDIO PÚBLICO 10% a 20%

 
 

A Bolsa é um desconto em porcentagem aplicado sobre o valor da mensalidade 

do aluno, concedida a alunos egressos do ensino médio público. 

 
 BOLSA MATURIDADE (35 A 39 ANOS- 20%), (40 A 49 ANOS -25%) e (50 ANOS 

OU MAIS 30%)
 

Esta Bolsa é oferecida para incentivar pessoas mais velhas a ingressarem no 

primeiro curso de graduação, ou incrementarem sua formação com outro curso. 

 
 BOLSA REABERTURA 15% A 50%

 
Incentiva os alunos trancados a voltarem aos estudos. 

 

 BOLSA SEGUNDA GRADUAÇÃO 20%
 

Incentiva alunos que já tenham feito uma graduação a incrementarem a sua 
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formação com um segundo curso. 
 
 
 

 BOLSA SEGUNDA GRADUAÇÃO EGRESSO 25%
 

Incentiva nossos ex-alunos a voltarem para os estudos com uma segunda 

graduação ou para programas depós-graduação. 

 
 

 PROUNI
 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Governo Federal, é destinado 

à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de Graduação e 

Sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. 

Esta bolsa é concedida desde a matrícula e não necessita de recadastramento. 

 

 BOLSA EMPRESA (10% A 30%)

A ESTÁCIO EUROPAN possui convênio com empresas  na  região  oferecendo  uma 

bolsa de 10% a 30% do valor da mensalidade (com descontos) aos funcionários 

destas empresas e seus dependentes, independentemente do cargo ou função. 

Esta bolsa é fornecida com recursos financeiros  próprios  da Instituição, não 

havendo por parte da empresa conveniada nenhum custo ou ônus. 

 

Ações de Responsabilidade Ambiental 
 

 Somos parceiros da ONG S.O.S Mata Atlântica para desenvolvimento de atividades de 

extensão e pesquisa - alunos e professores monitoram a qualidade da água do rio 

Cotia. Responsável: Profª Drª Alessandra Majer, juntamente com 6 alunos do CST em 

Gestão Ambiental.

 Parceria com ONGs para coleta de baterias, equipamentos eletrônicos e óleo de 

cozinha para reciclagem.

 Palestras educativas na faculdade sobre reciclagem.
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XXVII POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

De acordo com o Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado 

aos Portadores de Necessidades Especiais (Decreto nº 5.296/2004 e Decreto nº 

5.773/2006): 

 

A IES buscará atender à Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, recrutando para 

seu quadro de pessoal intérprete de LIBRAS, tanto para atendimento ao aluno, como para 

atendimento ao público em geral. Em relação às instalações físicas, os ambientes estão 

adequados às necessidade de promover mobilidade e acesso os portadores de 

necessidades especiais. 

 
Em relação ao seu plano de promoção  de  acessibilidade  e  atendimento  prioritário, com 

respeito a alunos portadores de deficiência física, as instalações físicas atendem aos 

seguintes requisitos: 

 Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo acesso aos espaços de uso coletivo; 

 Reserva de vagas de estacionamento com fácil acesso ao prédio da IES; 

 Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeira de rodas; 

 Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível 

aos usuários de cadeira de rodas. 

 
No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, assume o compromisso 

formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso de: 

 Manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora 

braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz (DOSVOX), gravador e 

fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento 

para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, 

réguas de leitura, scanner acoplado a computador; 
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 Adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de 

fitas sonoras para uso didático. 

 
Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, a IES assume o compromisso 

formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, de: 

 Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este  não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno;

 
 Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico;

 Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva.

 
Em relação à Inclusão de portadores de necessidades especiais: 

 
 
Alunos surdos: 

Com o objetivo de promover a inclusão de deficientes auditivos no meio escolar e na 

sociedade, a IES atende aos alunos portadores dessa deficiência. Esse trabalho vem sendo 

desenvolvido e aprimorado gradativamente, visando melhorar a qualidade do 

atendimento das necessidades dos alunos, na área pedagógica, e realizar  uma verdadeira 

inclusão ao promover ações com os alunos surdos, com os ouvintes, com professores, 

funcionários e com o corpo dirigente da Instituição. A Instituição respeita  as limitações 

desses estudantes, reconhecendo-os como cidadãos dotados de capacidades, que 

necessitam de oportunidades para desenvolvê-las. 

Nas últimas décadas, os movimentos relacionados com a educação de surdos e língua  de 

sinais (LIBRAS) estão conquistando vários espaços. Através de instituições representativas 

destes movimentos, como, por exemplo, a Federação Nacional de Educação e Integração 

de Surdos (FENEIS) avançou-se significativamente, em termos políticos, tendo  como 

consequência, o reconhecimento de aspectos    que têm impacto 
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na vida das pessoas surdas. Esse processo de conquistas culminou com a Lei de Libras nº 

10.436 de 2002, e, mais recentemente, com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, que regulamenta a Lei. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002,  reconhece  a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) como uma linguagem usada pelas comunidades surdas 

brasileiras no País. 

 
Diante de tais conquistas, torna-se realidade a inclusão dos surdos na sociedade, no 

sentido de colocar o surdo entre os ouvintes, mas no sentido de garantir o exercício da 

cidadania do surdo enquanto brasileiro. Esta inclusão tem sido traduzida de diferentes 

formas, mas certamente uma delas é garantir que eles tenham acesso aos conhecimentos 

curriculares do ensino superior, criando condições para o ingresso e permanência dos 

surdos nas faculdades e universidades. 

 
Sendo assim, a IES se compromete a oferecer aos alunos portadores de deficiência 
auditiva: 

 
 Intérprete aos alunos portadores de deficiência auditiva. Os intérpretes traduzem 

as aulas para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), assim como para o português, 

trabalhos apresentados por alunos surdos em LIBRAS; 

 Contato com empresas para colocação dos alunos portadores de deficiência 

auditiva no mercado de trabalho como estagiários ou funcionários, mostrando às 

empresas as capacidades, habilidades e competências desses estudantes; 

 Aulas de LIBRAS aos alunos ouvintes por meio de cursos de Extensão, visando      à 

inclusão dos alunos deficientes. Há também oficinas de LIBRAS  para professores 

e funcionários da Instituição, com o mesmo objetivo. 

 
A respeito do tratamento diferenciado aos portadores de necessidades especiais, a 

Instituição está comprometida em disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte: 

 Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 

 Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e 

à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme  estabelecido  nas 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 
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 Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais -  LIBRAS e 

no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS; 

 Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência 

visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

 Disponibilidade de área especial  para  embarque  e  desembarque  de  

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 Sinalização ambiental para orientação; 

 Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador 

em locais e edificações de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de 

vacina atualizada do animal; e 

 Existência de local de atendimento específico. 
 
 

Em relação às Políticas de Educação Inclusiva a IES está  comprometida  em  implementar 

ações de inclusão dos Portadores de Necessidades Especiais (visuais, auditivos, físicos, 

mentais) focadas nos aspectos técnicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra de 

barreiras arquitetônicas, atitudinais e educacionais, bem como as especificidades e 

peculiaridades de cada deficiência. Estas ações  pretendem promover, a reflexão sobre o 

papel do educador e da Instituição em sua prática pedagógica. 

 
Dentre as ações a serem implementadas, destacam-se: 

 
 Seminários sobre acessibilidade; 

 Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para estudantes e servidores; 

 Mesa redonda sobre inclusão e diversidade; 

 Palestra para estudantes e servidores sobre a inserção do PNE no mundo 

do trabalho; 

 Inserção no Calendário Acadêmico do Dia da Inclusão; 
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 Estimular o espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo 

que o estudante formado não apenas acumule  conhecimentos  técnicos, mas 

valores sociais consistentes, para que atue na sociedade de forma consciente 

e comprometida. 

 
XXVIII POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
 

A estrutura de gestão da ESTÁCIO EUROPAN é entendida como um meio para o  cumprimento 

de sua missão e está contida na estrutura regimental da instituição. Esta estrutura reflete a 

cultura que permeia a Faculdade, mais especificamente a comunidade acadêmica, calcada 

assim na democratização e no princípio de descentralização da gestão. 

 

A gestão superior da Faculdade assim se apresenta: Diretoria Geral; Diretoria Acadêmica; 

Diretoria Administrativo-financeira; Gerência Comercial; Gerência de Qualidade, Secretaria 

Adjunta e Coordenação de Cursos. 

 

A ESTÁCIO EUROPAN tem como política a contratação e reposição de professores com sólida 

formação acadêmica aliada a uma considerável experiência profissional e docente. A 

Instituição também acredita ser fundamental compor seu quadro docente com professores 

que estejam afinados com a estrutura institucional e com seus objetivos mais legítimos, que 

acabam por se constituir como identidade da Faculdade e seu Projeto Pedagógico 

Institucional. 

 

A gestão da ESTÁCIO EUROPAN segue as políticas estabelecidas em documentos oficiais, 

destacando‐se o Regimento Interno, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) e documentos normativos 

da Mantenedora. Estes servem de base para todas as outras políticas de gestão implantadas 

na IES: Resoluções internas, Portarias, normas acadêmicas, entre outras. 

 

A ESTÁCIO EUROPAN concebe o planejamento como um ato de intervenção técnica e  política 

objetivando articulação permanente a fim de estabelecer coordenação entre a  esfera técnica, 

o nível político e o corpo docente, discente e técnico administrativo. O processo de 

planejamento a ser adotado irá propor um modelo de estrutura   organizacional 
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que permita viabilizar a consecução da missão, dos objetivos e das metas propostos no PDI. 

 
A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 

formulação, deliberação e execução da vida institucional, que se interpenetram, objetivando 

a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a efetivação das medidas 

propostas e o crescimento institucional. A participação efetiva de docente e  discente do curso 

em órgãos colegiados acadêmicos da IES se dá conforme previsto em seu Regimento. 

 

Destacamos que, dentre as políticas de gestão, a ESTÁCIO EUROPAN considera os resultados 

das ações inerentes da Política de Avaliação Institucional, conforme descrição no Capítulo 12 

deste Documento. 

 
XXIX CONCEPÇÃO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM, DE CURRÍCULO, DE 

AVALIAÇÃO DE ENSINO, DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAS DIVERSOS. 
 
 

A educação é um processo de desenvolvimento essencial do ser humano, que acompanha a 

evolução, sendo dinâmico e adaptável a cada novo tempo. Os cursos oferecidos pela ESTÁCIO 

EUROPAN têm como característica um processo de ensino aprendizagem voltado para uma 

formação profissional atualizada e continuada, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e o contexto socioeconômico regional. 

 

Visando atender a estes princípios e, consoante com a velocidade das  mudanças tecnológicas 

e da amplitude do acesso às informações oriundas da sociedade, a Faculdade estimula seus 

docentes a aliarem a necessidade de conhecer as tendências que influenciam  o ensino e a 

aprendizagem à busca constante pela atualização do conhecimento. 

 

A concepção dos processos de ensino aprendizagem está descrita nos conjuntos das diretrizes 

e estratégias que expressam e orientam o planejamento pedagógico em cada um dos cursos, 

nas habilidades e competências desenvolvidas junto ao corpo discente, nos referenciais que 

norteiam a implementação da metodologia adotada e na filosofia de trabalho da instituição. 

Assim, o processo de ensino‐aprendizagem está primordialmente centrado no aluno como 

sujeito, e apoiada no professor, como facilitador e mediador deste processo. 
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Currículo 
 

O currículo é concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração 

teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras 

da construção de competências. Busca‐se, nesse sentido, uma dinâmica curricular 

integradora, capaz de assegurar um processo amplo de formação, onde as diferentes 

disciplinas estejam integradas com as atividades acadêmicas articuladas à formação, tais 

como: estágio supervisionado/prática profissional e Trabalho de Conclusão de Curso TCC, e 

ainda com as atividades complementares que se materializam na: monitoria, iniciação 

científica, extensão, entre outras. 

 

Nessa perspectiva, o estágio não é entendido apenas como uma exigência legal para a 

formação, mas como uma atividade que tem uma função pedagógica precípua, ou  seja, como 

uma oportunidade para aplicar os conhecimentos de forma supervisionada, propiciando ao 

estudante a realimentação do processo ensino‐aprendizagem e sua vinculação ao mundo do 

trabalho. Por sua vez, a Iniciação Científica e o Trabalho de Conclusão de Curso podem 

favorecer o desenvolvimento do pensamento, aprofundando o espírito crítico, a autonomia 

intelectual, propiciando o diálogo com as teorias e com as práticas de cada campo do 

conhecimento. A monitoria permite que o aluno seja iniciado nas atividades de planejamento, 

organização e realização das situações didáticas, como forma  de estimular a intervenção 

profissional. 

 

 
Avaliação 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior ‐ SINAES - constitui o principal 

instrumento da política de avaliação do ensino superior e, por meio dele, o Estado compartilha 

com as IES o propósito de realizar a regulação e avaliação educativa, em suas dimensões 

interna e externa. 

 

A ESTÁCIO EUROPAN tem procurado desenvolver as competências internas para assumir sua 

co‐responsabilidade no sistema de avaliação proposto e vem buscando responder às ações de 

controle e supervisão estatal, entendendo‐as como oportunidades efetivas para 

aperfeiçoamento das ações institucionais, integrando e articulando os resultados dessa ação 
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regulatória à sua prática avaliativa interna. 

 
Assim, as dimensões externas da avaliação, materializadas na Avaliação dos Cursos de 

Graduação e no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ‐ENADE são valorizadas  pela 

Instituição também por seu caráter formativo, por não se esgotarem em si mesmas. Por sua 

vez, a avaliação interna, compreendida como centro do processo avaliativo e como  ponto de 

partida para a realização da regulação e da autoavaliação, focaliza mais especificamente a 

análise do trabalho pedagógico‐administrativo e os compromissos sociais da Instituição. Neste 

sentido, os instrumentos elaborados pela Comissão Própria de Avaliação têm sido aplicados 

semestralmente em todos os cursos e campi, buscando identificar potencialidades e 

fragilidades; e adequar à atuação institucional às demandas sociais, direcionando seu trabalho 

para o aperfeiçoamento das pessoas e da Instituição. 

 

Nessa perspectiva, a ESTÁCIO EUROPANX entende a avaliação como uma prática que, 

tomando por referência a globalidade institucional e o cumprimento da sua  missão, privilegia 

as funções emancipatórias e formativas e está comprometida efetivamente com alternativas 

de mudança e a melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 
Avaliação de Ensino 

 

A avaliação do ensino é atualmente compreendida como avaliação da aprendizagem tendo 

por objetivo acompanhar o desenvolvimento das competências dos alunos, da capacidade  de 

construir conhecimentos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social 

e profissional. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação 

dos alunos, com atividades de apoio, de forma a minimizar ou sanar suas dificuldades. Durante 

muito tempo o percurso formativo do aluno foi acompanhado na perspectiva da avaliação 

diagnóstica, formativa e somativa. Hoje, a Instituição busca processos que possam contemplar 

a dimensão global da avaliação, criando projetos mais pertinentes às propostas educacionais, 

decorrentes das disposições legais em vigor. 

 

Contudo, tendo em vista a complexidade do processo de avaliar, as mudanças para um modelo 

inovador constituem desafios para os professores. Assim, nem sempre as normas 

estabelecidas  institucionalmente  são  atendidas  plenamente,  mas  são  feitos  ajustes para 
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adaptar‐se às novas modalidades de avaliação. 

 
Em princípio compreende‐se, assim, que avaliação não tem como propósito simplesmente 

verificar o que o aluno produziu, mas faz parte de um processo contínuo, global e permanente, 

permitindo avanços quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos 

alunos. Mesmo assim, a partir desta concepção de avaliação, o desempenho dos alunos nas 

diferentes atividades desenvolvidas é consolidado em notas, de forma a atender o 

estabelecido no Regimento Geral da Faculdade. 

 

Desta forma, na ESTÁCIO EUROPAN, a avaliação ocupa espaço relevante no conjunto das 

práticas pedagógicas aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem. No entanto, avaliação, 

neste contexto, não se resume à mecânica do conceito formal e estatístico; não é 

simplesmente atribuir notas, obrigatórias à decisão de avanço ou retenção em determinadas 

disciplinas, mas é compreendida como uma prática que possibilita a tomada de decisão e a 

melhoria da qualidade de ensino, informando as ações em desenvolvimento e a necessidade 

de regulação constante. 

 

 
Sistema de Avaliação 

 

A sistemática de avaliação de aprendizagem adotada para os Cursos de Graduação e de 

Graduação Tecnológica baseia‐se na necessidade de atender aos aspectos didático 

pedagógicos expressos no PPI (Projeto Pedagógico Institucional) e na necessidade de respeitar 

as especificidades de cada curso, estabelecendo de forma geral um critério que estimule o 

aluno em sua trajetória acadêmica a vencer os desafios impostos na aquisição de 

conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e de atitudes. Assim sendo, tem como 

principais fatores contribuintes: 

 

 necessidade de permitir ao aluno uma reconstrução do aprendizado sem associá‐lo 

ao conceito de recuperação; 

 

 necessidade de um processo que garanta ao estudante o enfrentamento dos desafios 

impostos pela situação de aprendizagem; 

 

 possibilidade de opção com alternativa justa de escolha premiando o esforço  de 
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aprendizado do conteúdo programático completo das disciplinas; 

 
 estímulo ao aluno para o alcance de melhores coeficientes de rendimento e 

consequente melhoria do seu histórico educacional; 

 

 elevação do grau de maturidade do aluno no processo de avaliação de aprendizagem. 

 
Critério de avaliação: 

 
a) Para as disciplinas que concedem nota, o aluno será avaliado em três etapas – AV1, AV2 e 

AV3, sendo a cada uma delas atribuído grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, admitindo‐se 

uma decimal. 

 

Para aprovação, nestas disciplinas, o aluno deverá atender, simultaneamente, às duas 

condições a seguir: (a) ter frequência mínima de 75%; (b) alcançar média aritmética igual ou 

superior a 6,0 (seis), dentre as duas maiores notas, sendo que a menor delas deve ser igual ou 

superior a 4,0 (quatro). O resultado da média obtida no item anterior será o grau final do 

aluno. 

 

b) Algumas disciplinas, por características próprias, não utilizam o critério de avaliação com 

notas segmentadas, durante o decorrer da disciplina; mas estão igualmente estão sujeitas, 

para aprovação do aluno, à frequência mínima de 75%. 

 

A estas disciplinas são atribuídos notas ou conceitos únicos no final do período acadêmico. A 

atribuição de nota única numérica permite ao aluno obter um grau final que se insere em seu 

coeficiente de rendimento (CR). 

 

O processo de avalição das disciplinas ofertadas na modalidade EAD utiliza os mesmos 

princípios da avaliação presencial. 

 

 
Planejamento de Ensino 

 

O Planejamento do Ensino exprime o compromisso do ensino nas transformações sociais, 

possibilitando antever as condições que oferece, articula, cria mecanismos consistentes e 

integra  todos  os  programas  e  atividades  relacionadas  ao  ensino  da  ESTÁCIO EUROPAN. 
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Permite também avançar na questão da interdisciplinaridade, pois os conteúdos  disciplinares 

passam a refletir não a compartimentalização, mas sim o ensino integrado e sistêmico. 

 

A ESTÁCIO EUROPAN só pode decidir por um projeto educacional se tiver consciência que 

caminhe na direção de contribuir para a formação cidadã e para o pleno desenvolvimento das 

atuais e futuras gerações. 

 

Neste sentido, é fundamental que o planejamento seja participativo, com envolvimento de 

todos os componentes do processo educacional e que sejam discutidos temas necessários à 

formação e à atuação dos atuais e futuros profissionais. Para tal faz‐se necessário que os 

colegiados se reúnam periodicamente, a fim de analisar as questões emergentes que exijam 

decisões do corpo docente, e em alguns casos do corpo técnico administrativo. 

 

O Planejamento deve visualizar um projeto pedagógico complexo em que os entraves e 

obstáculos frente à educação disponham de estruturas de solução, para que a educação seja 

compreendida com emancipação humana, com concepções de currículo e de cultural, com 

ênfase no trabalho docente na perspectiva, que possibilite propor um currículo que ultrapasse 

fronteiras, visando a uma educação criativa. 

 
 

4 OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS 

4.1 Cursos de Graduação  - Matrículas 
 

Os cursos de Graduação ofertados pela Estácio Europan e as respectivas matrículas, com 

base em levantamento realizado em dezembro de 2014, são: 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

BACHARELADO E LICENCIATURA 

Número de 

alunos 

ADMINISTRAÇÃO 301 

CIÊNCIAS CONTABEIS 146 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 54 
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PEDAGOGIA 170 

SISTEMA DEINFORMAÇÃO 46 

EDUCAÇÃO FISICA (L) 109 

TOTAL 826 

 

 
 

CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 

Número de alunos 

matriculados 

CST EM LOGISTICA 157 

CST EM MARKETING 46 

CST EM GESTÃO FINANCEIRA 92 

CST EM PROCESSOS GERENCIAIS 82 

CST EM GESTÃO AMBIENTAL 53 

TOTAL 430 

 
 
 
 

4.2 Cursos de Pós-graduação – Matrículas 
 
 

Na Pós-graduação, esta IES oferta atualmente um curso de especialização lato sensu, 

promovendo ações diversificadas e integrando os processos de ensino, pesquisa e 

extensão, a fim de capacitar o aluno para o pleno exercício profissional e da cidadania. 

 

Curso de Pós-graduação lato sensu Número de alunos 

matriculados 

MBA Gestão Estratégica de Pessoas 
60 

TOTAL 60 
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4.3 Projetos de extensão 
 
 

Os projetos de Extensão da ESTÁCIO EUROPAN têm como objetivo a  atuação  em  âmbito 

social, priorizando ações que visem à maior integração aluno-Instituição, articulando 

ensino- pesquisa; e à integração Instituição-Comunidade. Para tanto, atua por meio de 

Projetos que se desenvolve em parceria  com  outras  Instituições, Empresas, ONGs, de 

modo a poder contribuir para a atuação responsável  da Comunidade Acadêmica na 

melhoria da qualidade de vida no entorno da IES. A seguir a relação dos principais 

projetos: 

 

Projetos Periodicidade Cursos vinculados 
diretamente com oprojeto 

Agência de Publicidade e 
Propaganda 

Durante o ano 
letivo 

Comunicação Social. 

Fórum dos Tecnólogos – 
Balcão de Pojetos 

Semestral Gestão Financeira, Marketing, 
Logística, Processos Gerenciais. 

Imposto de Renda Anual Ciências Contábeis, Gestão 
Financeira 

Fórum de Educação Anual Pedagogia e Educação Física 

Semana de Gente e Gestão  
Anual 

Cursos de área de Gestão e 
Negócios 

Fórum Discente de 
Educação Física 

 
Anual 

 
Educação Física 

Atlética Permanente Educação Física 

Sustentabilidade na 

Faculdade: lixeiras falam 

 
Permanente 

 
Gestão Ambiental 
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4.4 Programa de Iniciação Científica 

 
A Iniciação Científica é um instrumento que introduz o estudante de graduação com 

potencial promissor na prática da pesquisa científica. É o primeiro contato direto do 

estudante com a atividade científica que o leva a se engajar na pesquisa, tendo 

oportunidade de estudar e desenvolver um determinado tema, usando  as  metodologias 

adequadas, sempre sob a orientação, direção, supervisão e auxílio de um professor 

orientador. A Iniciação Científica caracteriza-se, portanto, como instrumento de suporte 

à realização de um projeto de pesquisa, contribuindo também para a formação de uma 

nova mentalidade no aluno. 

Nesse sentido, embora a IES tenha o Programa implantado, publicando editais semestrais, 

observa-se o baixíssimo interesse dos alunos em virtude de seu próprio perfil 

socioeconômico - alunos de cursos noturnos e que trabalham jornada integral durante o 

dia, não dispondo de tempo de dedicação necessário ao desenvolvimento de projetos de 

pesquisa. Ainda assim, a Estácio EUROPAN buscará novas formas de incentivo à 

Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica com vistas à consolidação do Programa. 

 

 
4.5 Programa de Monitoria 

 
 
A ESTÁCIO EUROPAN consciente de que a monitoria é mais um espaço de aprendizagem 

proporcionado para que os alunos desenvolvam competências profissionais na área que 

estudam, abriu espaços para que esta prática já implementada como auxílio à docência, 

seja de fato incorporada à política pedagógica  institucional.  Caminhando  nessa direção, 

os colegiados de curso e NDE dos cursos, após socialização das experiências desenvolvidas 

em cada área, definiram os critérios mínimos e comuns para todos os cursos e 

submeteram o Regulamento à apreciação dos Conselhos Superiores, com implantação 

realizada em 2013. 

A ESTÁCIO EUROPAN acredita que a intermediação dos monitores nos processos 

pedagógicos  trará  benefícios  não  só  aos  alunos  com  dificuldades  na aprendizagem, 
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como também para os monitores ao ampliar as condições para o aprofundamento teórico 

e o desenvolvimento de habilidades relacionadas às atividades de monitoria. 

 
De acordo com o Regulamento da Monitoria, para que o aluno possa se inscrever no 

Concurso de Seleção é necessário que ele já tenha cursado a disciplina na qual pretende 

atuar e ter obtido média final maior ou igual a sete (7.0), tendo também o coeficiente  de 

rendimento (CR) maior ou igual a sete (7.0). Os candidatos serão submetidos a uma prova 

de conhecimentos, e as vagas serão preenchidas de acordo com o resultado dessa 

avaliação, cuja nota não poderá ser inferior a oito (8.0). 

 
Ao longo da monitoria, o aluno desenvolverá uma série de atividades orientadas pelo 

professor responsável pela disciplina. Ao término do período da monitoria, os alunos 

monitores apresentarão um relatório das atividades desenvolvidas ao professor 

responsável, que o encaminhará à Coordenação do Curso. 

 
 
5 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO: novos cursos, programas e 

projetos 

 
5.1 Cursos de Graduação Bacharelada - Projeção 

 
 
 
Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais a IES propõe a abertura de 

cursos que estejam afinados com as necessidades do mercado de trabalho do seu 

entorno, além de comporem o portfólio da Instituição por área de atuação. Assim, para o 

período de vigência do seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 2015-2019, a ESTÁCIO 

EUROPAN prevê a implantação dos novos cursos de graduação bacharelada,  em 

Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Educação Física, e 

Farmácia. Além desses, ainda a ESTÁCIO EUROPAN, espera receber o curso de 

Enfermagem, oriundo do processo de Unificação de Mantidas, já mencionado na 

INTRODUÇÃO deste documento. 

 
As Engenharias deverão compor a área conjuntamente    com os outros dois cursos para 
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os quais a Instituição aguarda publicação de Portaria de autorização: Engenharia Civil e 

Engenharia de Produção, que obtiveram conceito 4 e 3, respectivamente. No caso da 

Engenharia Ambiental, ela poderá compor também com o CST em Gestão Ambiental,    já 

ofertado pela IES, cujo CPC é 4. 

 
O curso de Farmácia tem sua proposta justificada pela composição com o curso de 

Enfermagem, oferecido pela Faculdade Estácio de Cotia, Instituição comodatária da 

Estácio Europan, para a qual foi proposta a Unificação de Mantidas, em tramitação no 

INEP. 

 
 

 

 

 
Modalidade 

 

 
CURSOS 

Nº total de 
vaga 

anuais 

 

Turno de 
Oferta 

 
Ano 

Pretendido 

Presencial Engenharia Elétrica 100 noturno 2016 

 
Presencial 

Engenharia 
Ambiental 

 
100 

 
noturno 

 
2016 

 

Presencial 
Engenharia de 

Petróleo 

 

100 
 

noturno 
 

2016 

Presencial Farmacia 100 noturno 2017 

Presencial Educação Física 100 noturno 2016 

Presencial Enfermagem 200 
manhã e 

noite 
2016 

 

 

Engenharia Elétrica 

 
Justifica-se pelo crescimento industrial da região metropolitana paulista em que se insere     o 

município de Cotia. O município tem limites territoriais com cidades cujo polo industrial e  o 

setor de serviços têm-se ampliado significativamente e, nesse sentido, o mercado tem 

buscado, para algumas funções, um profissional formado em Engenharia, mas com  perfil mais 

generalista, capaz de uma visão sistêmica do  processo  produtivo  e  da  empresa,  e não  mais 

com uma visão  estratificada e especialista tradicional das  Engenharias. 

 
O Engenheiro Eletricista é habilitado para trabalhar em concessionárias de    energia nos 
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setores de geração, transmissão ou distribuição; em empresas de automação  e  controle, 

atendendo ao mercado industrial e aos sistemas de automação predial; em projetos, 

manutenção e instalações industriais, comerciais e prediais, atendendo às necessidades 

de implantação, funcionamento, manutenção e operação dos sistemas; na definição do 

potencial energético de bacias hidrográficas, eficientização de sistemas energéticos, 

conservação de energia, fontes alternativas e renováveis de energia; com simulação, 

análise e emulação de grandes sistemas por computador; na fabricação e na aplicação de 

máquinas e equipamentos elétricos. 

 
Perfil do Egresso 

 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia (Parecer 

CNE/CES No: 1362/2001 de 12/12/2001), o perfil dos egressos de um curso de engenharia 

compreenderá uma sólida formação técnico-científica e profissional geral que o capacite 

a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa 

na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em 

atendimento às demandas da sociedade. 

Os conceitos embutidos nessa descrição do profissional a ser formado, aliado aos 

objetivos e a missão do curso, definiram o perfil do egresso do Curso de Engenharia, como 

de um Engenheiro Eletricista dotado de ampla formação técnico-científica e de aptidões 

gerenciais e humanísticas para atuar com competência, qualidade, criatividade e ética, 

capaz de resolver os problemas inerentes à sua área de conhecimento, de trabalhar em 

equipe (multidisciplinar ou multiprofisssional), dotado de visão crítica e ciente da 

importância da educação continuada. 

As atividades desenvolvidas ao longo do Curso deverão contribuir para o 

desenvolvimento das seguintes competências e habilidades em diversas áreas 

(tecnológicas, gerenciais, humanísticas e sócio-políticas), que culminarão no profissional 

com o perfil desejado dos Cursos de Engenharia Elétrica. 
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Integralização do Curso 

 
A integralização de Engenharia Elétrica ocorre em, no mínimo 10 semestres, no máximo em 

15 semestres. 

 

 
Engenharia de Petróleo 

 

A contextualização da oferta do Curso de Engenharia de Petróleo no Município de Cotia e  seu 

entorno não pode deixar de evidenciar o mercado de trabalho da Bacia de Santos, visto que a 

distância entre esses dois municípios é de apenas 100 km. A Bacia de Santos é uma das áreas 

exploratórias mais promissoras do Brasil. Nesta Bacia ocorreram as recentes descobertas de 

petróleo nos campos de Tupi e Júpiter com aproximadamente 5 a 8 bilhões e 6,4 bilhões de 

boe respectivamente. Ela se estende de Cabo Frio a Florianópolis abrangendo uma área de 

cerca de 350 mil km2. 

A Petrobras planeja perfurar 13 poços na área, o que vai implicar um investimento caro, 

considerando que cada poço custa entre US$ 60 milhões e US$ 120 milhões, dependendo do 

tipo. Trata-se de um número considerável também se levando em conta que até agora  foram 

perfurados 16 poços em todo o pré-sal desde 2006. 

 

A companhia já está produzindo 35 mil barris de petróleo no pré-sal brasileiro, sendo 20 mil 

barris por dia em Tupi, o gigante encontrado na Bacia de Santos, e 15 mil barris no campo 

Jubarte, que fica no "Parque das Baleias", na Bacia do Espírito Santo. 

Mas Santos é de longe a estrela do momento, ou pelo menos das próximas décadas. É ali  que 

estão os blocos onde foram encontrados maiores volumes recuperáveis de petróleo até agora: 

Tupi e Iara (no BM-S-11), Parati (BM-S-10), Carioca (BM-S-9), Bem-Te-Vi (BM-S-8), Caramba 

(BM-S-21), Júpiter (BM-S-24) e Azulão (BM-S-22, esse último da Exxon). 

Somente em alguns dos campos operados pela Petrobras, as estimativas são de reservas entre 

10,6 bilhões e 16 bilhões de barris de petróleo. É mais do que todas as reservas atuais da 

companhia e mais do que tudo o que produziu (12 bilhões de barris) desde sua criação, em 

1953. Somente o chamado polo de Tupi vai responder por 40% da produção total da Petrobras 

em 2020, quando o atual plano estratégico prevê que a estatal estará produzindo 3,92 milhões 

de barris por dia, dos quais 1,8 milhão no pré-sal. 
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Até lá a Bacia de Santos terá reduzido a importância relativa da Bacia de Campos, que hoje é 

responsável por 80% da produção nacional de petróleo. Os investimentos para isso serão 

bilionários: US$ 18,4 bilhões até 2013 e US$ 111 bilhões até 2020. Os números de 2010  estão 

sendo ajustados e virão no plano estratégico até 2014, que ainda não tem data para ser 

divulgado. 

Diante desse quadro, observa-se que o mercado de trabalho para Engenharia de Petróleo está 

em alta, graças à descoberta dos grandes campos de petróleo, na área denominada de pré-

sal, localizada no litoral dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Entretanto, 

a falta de mão de obra qualificada faz com que empresas contratem estrangeiros formados 

em Engenharia de Petróleo. A Petrobras criou há 50 anos uma universidade institucional para 

capacitar seus funcionários. A empresa contrata pessoas formadas em várias engenharias e dá 

treinamentos. Portanto, cursos de graduação de engenheiros de petróleo têm um campo fértil 

para crescimento e consolidação. 

O profissional de Engenharia de Petróleo está habilitado a trabalhar em  empresas  que atuem 

nas áreas de exploração, produção e transporte de petróleo e gás natural, refinarias de 

petróleo, unidades de processamento de gás natural, empresas de engenharia, órgãos 

governamentais relacionados à indústria do petróleo, bem como em instituições de pesquisa 

e ensino. 

No Brasil a demanda para engenheiro de petróleo tem-se mantido alta em toda a cadeia de 

exploração, produção e comercialização do petróleo e gás em virtude do pré-sal, camada de 

petróleo localizada em grandes profundidades. 

 
Perfil do Egresso 

 
 
Os conceitos embutidos nessa descrição do profissional a ser formado, estão: a capacidade de 

atuarem nas empresas prestadoras de serviço nas principais áreas da exploração e produção 

de petróleo e gás; atuarem nas empresas operadoras das concessões nas atividades de 

gerenciamento de reservatórios e de produção de petróleo e gás natural. 
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3.1 Competências e Habilidades 

 
O egresso do Curso de Engenharia de Petróleo deve, no decorrer de sua formação, 

desenvolver competências e habilidades em diversas áreas (tecnológicas, gerenciais, 

humanísticas, sociopolíticas e ambientais), que culminarão no profissional com o perfil 

desejado. 

Competências e Habilidades Tecnológicas 
 

 Elaborar normas, procedimentos técnicos e estudos na área de exploração e produção 

de petróleo e gás natural; 

 Elaborar estudos de viabilidade técnico-econômica e orçamentos; 

 Elaborar metodologias para a análise de cenários, nas áreas pertinentes à indústria  de 

petróleo; 

 Elaborar relatórios técnicos, trabalhos para publicação, seminários e palestras na  área 

de E&P de petróleo; 

 Projetar esquemas de perfuração e completação de poços; 

 Planejar, supervisionar, coordenar e atuar em projetos de perfuração, completação e 

perfilagem de poços; 

 Identificar os principais problemas na área de produção e de gerenciamento de jazidas; 

 Desenvolver e aplicar novas tecnologias pertinentes à indústria do petróleo; 

 Conduzir e atuar em equipes que estejam relacionadas com projetos relativos as 

atividades pertinentes do engenheiro de petróleo. 

 
 

Competências e Habilidades Gerenciais 
 

 Desenvolver a racionalização operacional das atividades que envolvem os sistemas  de 

exploração e produção de petróleo e gás natural, abrangendo o planejamento, a 

implementação e a avaliação; 

 Desenvolver o empreendedorismo de modo a propiciar mudanças nas empresas de 

Engenharia de Petróleo ou empresas afins ao segmento. Sempre visando o 

aprimoramento de rotinas, a minimização das perdas, o refinamento dos processos e 

o bem comum de colegas funcionários, de clientes e da comunidade em geral. 
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Competências e Habilidades Humanísticas 
 

 Empregar a terminologia básica corrente da Engenharia de Petróleo e de áreas 

correlatas; 

 Utilizar os conhecimentos obtidos para um desempenho profissional bem sucedido, 

com base nos valores éticos que norteiam a vida em sociedade; 

 Desenvolver atitudes para um bom relacionamento interpessoal, favorável ao trabalho 

em equipes. 

 Demonstrar cooperação, visando à consolidação de trabalhos em equipe. 

 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 
 

 
Competências e Habilidades Sociopolíticas 

 

 Contribuir para o desenvolvimento social, com os conhecimentos e experiência 

obtidos; 

 Avaliar os impactos ambientais e sociais que os projetos pertinentes à indústria do 

petróleo podem gerar; 

 Demonstrar atos de responsabilidade social no decorrer do exercício das atribuições 

pertinentes, fomentando ações que possam preservar o meio ambiente, melhorar a 

qualidade de vida das pessoas habitantes no entorno das regiões onde são 

desenvolvidas as atividades da indústria do petróleo; 

 Utilizar dos conhecimentos adquiridos para compreender e transformar o contexto 

sociopolítico e as relações nas quais está inserida a prática profissional; 

 Avaliar o impacto potencial e/ou real de novas tecnologias/serviços e produtos 

resultantes de sua atividade profissional, considerando aspectos éticos, sociais e 

epistemológicos. 

 

Integralização 

 
A integralização do curso de Engenharia Ambiental ocorre em, no mínimo 10 semestres, no 

máximo em 15 semestres. 
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Engenharia Ambiental 

 
Inicialmente justifica-se pelo fato de o município de Cotia ser parte integrante da  reserva 

da biosfera do cinturão verde de SP, reconhecida pela UNESCO como parte integrante da 

reserva da biosfera da Mata Atlântica. 

 
O mercado de trabalho para o Engenheiro Ambiental é constituído por Empresas de 

tecnologia ambientais públicas ou privadas, Órgãos Governamentais nas três esferas de 

governo, empresas de construção de obras de infraestrutura hidráulica e de saneamento, 

empresas e laboratórios de pesquisa científica e tecnológica, além de organizações sociais 

de interesse público e Organizações não Governamentais. O profissional terá 

competência para atuar em todos os organismos públicos, privados e não-

governamentais que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente e o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Entre estas opções destacam-se: 

FUNASA,   IBAMA,   CONAMA,   MINISTÉRIO   DO   MEIO   AMBIENTE,   MINISTÉRIO   DAS 

CIDADES, MINISTÉRIO PÚBLICO, entre outros. Há, também, necessidade crescente de 

profissionais para os Comitês de Bacia, na medida em que a gestão de recursos hídricos, 

por força legal, utilizará a bacia hidrográfica como unidade básica de gestão e, dentro 

deste contexto, a questão ambiental tem grande destaque. 

O profissional desta área poderá atuar em empreendimentos  que exigem avaliações   de 

impacto ambiental, como as indústrias de vários setores, que buscam uma atuação com 

responsabilidade, visando a uma certificação ambiental, como consultor e projetista 

autônomo ou em órgãos públicos de fiscalização,  regulação  ou  planejamento, empresas 

estatais, empresas privadas de consultoria, indústrias, universidades (ensino e pesquisa) 

e agências de desenvolvimento tecnológico. 

Assim, entende-se que o Engenheiro Ambiental encontrará excelente mercado de 

trabalho junto a esses órgãos e companhias, dada sua capacitação técnica específica. As 

empresas de consultoria que elaboram planos de uso do solo, estudos de impactos 

ambientais, auditorias ambientais, pareceres técnicos e projetos específicos na área 

ambiental, constituem seguramente, também, um dos principais mercados de   trabalho 
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para este profissional. As grandes empresas de extração e de transformação de matérias-

primas em geral (mineração, papel e celulose, entre outras), bem como as de geração de 

energia, apresentam demanda crescente por profissionais com perfil de Engenheiro 

Ambiental, notadamente em regiões que apresentam problemas de saturação de 

atividades e conflitos  de  uso  dos recursos  naturais. 

 

 
Perfil do Egresso 

 

 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Engenharia (Resolução CNE/CES n° 11, de 11 de março de 2002), “o perfil dos egressos de 

um curso de engenharia compreenderá uma sólida formação técnico- científica e 

profissional geral que o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando 

a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 

seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 

humanística, em atendimento às demandas dasociedade”. 

Os conceitos embutidos nessa descrição do profissional a ser formado, aliado aos 

objetivos e a missão do curso, definiram o perfil do egresso do Curso de Engenharia 

Ambiental da UNESA, como de um Engenheiro dotado de ampla formação técnico- 

científica e de aptidões para atuar nas diversas atividades que compõem todos os 

seguimentos industriais, públicos e/ou privados que lidam com as relações 

socioambientais e suas ações mitigatórias e de   fomento. 

A partir da fundamentação teórica,  prática e metodológica absorvida durante o curso  de 

Engenharia Ambiental, o aluno estará apto a projetar, desenvolver e diagnosticar 

processos, problemas e fatores que determinem a valoração ambiental e social  da região 

foco  do trabalho e de seu entorno. Atendendo as demandas  locais e regionais  de acordo 

com sua habilidade profissional embasadas no bacharelado  na  IES  e definidas  de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

De uma forma específica, o egresso terá conhecimento dos  principais  conceitos  técnico- 

científicos na área de meio ambiente, abrangendo os sistemas industriais, rurais 
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e naturais e seus problemas relacionados à ausência de um planejamento urbano- 

tecnológico-ambiental. Problemas advindos do saneamento básico, exploração do 

petróleo, gestão de resíduos, impactos ambientais, emissões atmosféricas, projetos e 

adequações dentro da responsabilidade social, entre outros. 

Outro quesito de fundamental importância é o aspecto humanístico e social do curso, pois 

os alunos serão orientados para o desenvolvimento da ética profissional e da 

responsabilidade social, determinações imprescindíveis para a formação do senso crítico 

e de cidadania, que possibilite a prática das seguintes atitudes durante a sua vida 

profissional: 

 
 Compromisso com a ética profissional; 

 Responsabilidade social, política e ambiental; 

 Espírito empreendedor: postura pró-ativa; 

 Compreensão da necessidade da permanente busca da atualização profissional 
 
 
 
Integralização do curso 

 

A integralização do curso de Engenharia Ambiental ocorre em, no mínimo 10 semestres, no 

máximo em 15 semestres. 

 
Farmácia 

 
A inserção profissional do (a) farmacêutico (a) ocorre em drogarias,  farmácias,  farmácias 

hospitalares, clínicas, hospitais dia, na gestão hospitalar e em unidades de atenção 

primária à saúde, laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, laboratórios de 

desenvolvimento e controle de qualidade em indústrias de alimentos, em indústrias 

farmacêuticas, de cosméticos e de saneantes, distribuidoras de medicamentos, em 

órgãos de regulamentação e fiscalização do exercício profissional, em agências 

regulatórias de Vigilância Sanitária, entre outros campos da atividade profissional. 

A recente publicação pela ANVISA, da RDC 44 de 17 de agosto de 2009, que dispõe sobre 

as Boas Práticas Farmacêuticas e define regras quanto aos produtos e serviços 
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que podem ser oferecidos em farmácias e drogarias, a exemplo da atenção Farmacêutica, 

coloca para o (a) profissional farmacêutico(a) novas perspectivas e desafios, privilegiando 

o direito do cidadão ao acesso a orientação farmacêutica de qualidade e impactando 

positivamente no papel social da profissão farmacêutica junto  a comunidade. 

Outra área da atividade privativa do (a) profissional farmacêutico (a) é a Farmácia de 

Manipulação, com atuação do (a) farmacêutico (a) desde a manipulação do medicamento 

até a sua dispensação, orientando corretamente  o (a)  paciente  quanto ao uso racional 

do medicamento e interagindo com profissionais médicos (as) quanto a formulações, 

dosagens, farmacologia e interações dos medicamentos. A farmácia de manipulação tem 

por objetivo a promoção da saúde através da personalização de uma relação de confiança 

entre médico- farmacêutico-paciente. 

Novas possibilidades profissionais estão sendo ampliadas na rede pública do Sistema 

Único de Saúde, quer nas Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde, em atividades 

na Assistência Farmacêutica Básica, nos Programas de Dispensação de Medicamentos 

Estratégicos e de Dispensação Excepcional, na Farmácia Popular e Aqui tem Farmácia 

Popular. Todos os dias são lançados novos  fármacos,  que  são  declarados  melhores que 

outros sob os aspectos da eficácia, efetividade e segurança. Neste sentido, é 

imprescindível ao gestor de saúde o apoio a decisão e assessorar a gestão nas questões 

referentes a seleção de medicamentos, aquisição e dispensação, atenção farmacêutica, 

educação e promoção do uso racional de medicamentos. 

Na atenção Primária à Saúde, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família - NASF, com a Portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008, republicada em 04 

de Março de 2008, apresentando duas modalidades de NASF: o NASF 1 que deverá ser 

vinculado a no mínimo de 08 a 20 Equipes de Estratégia de Saúde da Família, e o NASF 2, 

que deverá ser vinculado a no mínimo 03 Equipes Saúde da Família. Todos os NASFs 

devem ser compostos por profissionais de nível superior de ocupações não- coincidentes, 

entre estas o Farmacêutico, para atuar em nove áreas estratégicas, sendo uma delas, a  

assistência farmacêutica 
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Perfil do Egresso 
 
O Farmacêutico formado deverá ser um profissional com uma formação generalista, apto 

a atuar com competência, em todo o âmbito profissional farmacêutico e capacitado a 

atender às demandas do mercado de trabalho da região que está inserido, tendo como 

eixo principal de formação, o medicamento e sua utilização. 

Deverá apresentar formação humanista, ética, empreendedora, crítica e reflexiva para 

atuar, com rigor científico, em todos os níveis de Atenção à Saúde. Deverá ainda ter 

capacidade gerencial, liderança, habilidade para adaptar-se a mudanças e atualizar-se 

permanentemente. Deverá também estar apto a trabalhar integrado a equipes 

multiprofissionais  na  Assistência  Farmacêutica  com  enfoque  em   Farmácia Hospitalar, 

Manipulação e Farmácias Comunitárias e Drogarias, no Controle de Qualidade, na 

Tecnologia Farmacêutica e de Cosméticos, nas Análises Clínicas e Toxicológicas, nos 

Programas públicos de atenção básica à saúde, em todos os níveis   de relação com seu  

âmbito profissional. 

A formação do Egresso deverá contemplar as necessidades sociais  da  saúde,  a  atenção 

integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-

referência e o trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Deverá estar apto a desenvolver ações  de  prevenção  de  doenças,  promoção,  proteção 

e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, com vistas a assegurar 

que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

Sistema de Saúde; ser capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos; realizar seus serviços dentro dos mais 

altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética; 

 
Integralização 

 
O curso de Farmácia deverá ser integralizado em 10 semestres, no mínimo; 15 semestres 

no máximo. 
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Educação Física - Bacharelado 

 
Com a valorização da prática de atividades físicas pela sociedade, a atuação profissional em 

Educação Física expandiu-se para além do campo educativo formal, ampliando seu universo 

para novos campos, ambientes, serviços, clientelas, finalidades, meios e objetivos, tanto no 

setor público, quanto, especialmente, no privado. 

 

Nesse contexto, houve a proliferação quantitativa e o crescimento qualitativo do segmento 

de prestação de serviços em atividades físicas, esportivas e recreativas. Assim, as demandas 

se diversificaram e apontaram para novas direções de serviços e postos de trabalho neste 

segmento, comumente, denominado não formal. Dessa maneira, ao treinamento esportivo 

para participação em competições esportivas e ao modelo estético associado ao fitness, 

somaram-se novas perspectivas, como: 

 
 A promoção da saúde e adoção/manutenção/recuperação de um estilo de vida ativo e 

saudável, e seu desdobramento sobre os aspectos preventivo e recuperativo em 

relação às doenças e desordens relacionadas ao envelhecimento; 

 O conceito de wellness (bem estar), praticado na direção da compensação do estresse 

diário, da melhoria da aptidão física e, na diversão e satisfação experimentada pela 

ocupação do tempo livre através do lazer ativo prazeroso, por intermédio da prática 

de atividades físicas, esportivas e recreativas; 

 Os programas de Educação Física para a saúde do trabalhador por meio das atividades 

físicas, esportivas e recreativas, de cunho educativo, preparatório, de pausa, 

recuperativo e social, praticado nas organizações corporativas; 

 A educação e desenvolvimento da cidadania plena, por intermédio dos programas de 

esporte e lazer e; 

 A atenção básica à saúde, em seus três níveis, através da inclusão da Educação Física 

nas unidades e programas de saúde, tanto pública quanto privada. 

No município de Cotia e seu entorno, este cenário é representado por um espectro rico de 

oportunidades. De forma mais significativa, os centros de condicionamento físico e similares, 

os clubes sociais e esportivos, as organizações corporativas e os programas de esporte e lazer; 

em projeto, a ampliação e crescimento do programa de saúde da família (PSF) e a inserção dos 

Profissionais de Educação Física em clínicas e hospitais privados. 

 

O Curso de Educação Física da IES terá por finalidade o desenvolvimento de competências 

específicas visando à empregabilidade e à intervenção profissional com excelência, 

preparando o indivíduo para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania. Isto significa 
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dotá-lo de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para analisar, sintetizar, criticar, 

deduzir, construir hipóteses, estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, 

decidir, organizar, trabalhar em equipe e administrar conflitos, como elementos básicos para 

o enfrentamento ao mundo do trabalho e aos processos de produção existentes nessa área 

específica do conhecimento. 

 

Mundo, esse, que exige competências que extrapolam ao contexto dos saberes, traduzidas 

por habilidades e atitudes que proporcionam ao futuro profissional a possibilidade de 

adaptação e agilidade frente às demandas emergentes e às rápidas transformações  ocorridas 

no cotidiano, na busca contínua de desenvolvimento pessoal, profissional e social dos seus 

estudantes e futuros egressos (bacharéis). 

 
Levando-se em conta esses fatores, o curso de Educação Física da IES adota como suporte, 

para seus egressos os seguintes aspectos: 

 
 A valorização do ser humano, buscando estimular o alto desempenho, o trabalho em 

equipe, o espírito empreendedor, o senso de urgência, a capacidade de realização, a 

flexibilidade e a integridade. 

 A valorização do mérito pessoal, procurando proporcionar oportunidades para que 

seus alunos se desenvolvam, conforme seus próprios ritmos e capacidades, seus 

talentos, esforços e reconhecendo seus resultados. 

 A busca pela qualidade, ao estimular seus alunos direcionando-os para a perseguição 

contínua do desenvolvimento, do aperfeiçoamento pessoal, profissional e da 

qualidade por excelência. 

 O preparo para a inovação, estimulando o equilíbrio entre adaptabilidade e ousadia, 

na busca permanente de oportunidades para a empregabilidade e sucesso profissional. 

 A valorização da ética, da simplicidade e da responsabilidade social, na direção de uma 

conduta respeitosa, verdadeira, ágil e transparente em todas as relações 

estabelecidas. 

 

Perfil do Egresso 
 

O egresso do Curso de Bacharelado em Educação Física da IES deverá apresentar um  domínio   

do   conhecimento   da   área   da   Educação   Física   reconhecendo-a   como   área 
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interdisciplinar, constituída a partir de fundamentos científicos do campo das ciências 

biológicas e da saúde, exatas e humanas, não hierarquizados entre si. 

 

O domínio do Conhecimento da Educação Física deverá, portanto, fornecer sólidas  bases para 

pensar a área, dialogar cientificamente e criar novas formas de atuação profissional. Deverá, 

também, permitir a compreensão das diferenças existentes no que concerne ao conhecimento 

aplicado na prática de atividades físicas, esportivas e recreativas, compreendendo as 

diferenças não como desigualdades, mas sim, como riqueza de possibilidades de trabalho, 

pesquisa e ensino da e na Educação Física. 

 

Enquanto profissional, encontrar-se-á apto para, através da análise crítica da realidade  social, 

intervir acadêmica e profissionalmente por intermédio das diferentes manifestações e 

expressões culturais do movimento humano, traduzido pelas diferentes formas e modalidades 

do exercício físico, da ginástica, do jogo, da dança, das lutas e do esporte. Com isso, buscará a 

ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas com vistas à promoção da saúde e da 

cultura corporal e esportiva, por intermédio da adoção de um estilo de vida fisicamente ativo 

e saudável, tornando-o um direito inalienável de todo (a) cidadão (ã). 

 

Com base em conhecimentos científicos (técnicos, teóricos e práticos) sobre o movimento 

humano, irá atuar como educador, consultor e gestor de atividades físicas, esportivas e 

recreativas nas seguintes perspectivas: proteção, promoção, prevenção e 

recuperação/reabilitação da saúde; educação e reeducação motora; formação cultural e 

educacional e; cultura corporal e esportiva; contribuindo assim para a saúde, qualidade de 

vida e bem estar das pessoas, famílias, grupos e comunidades. 

 

Desta maneira, o curso aponta para a perspectiva de um profissional que contribua para o 

processo de transformação social, quer seja, como um agente de transformação. Para tanto, 

este deverá estar comprometido com as amplas questões relacionadas à saúde e educação 

brasileira, como as políticas públicas, a legislação e o atendimento à população, assim como, 

de forma específica, com a promoção de um estilo de vida ativo e saudável, para, através das 

atividades físicas, esportivas e recreativas, contribuir para a qualidade de vida e, para o 

desenvolvimento permanente do pensamento crítico, da construção da cidadania plena e de 

uma sociedade verdadeiramente democrática e igualitária. 
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Visando atender às expectativas e demandas sócio-culturais e às políticas públicas de saúde e 

educação este profissional deverá, também, possuir características como: autonomia; 

empreendedorismo; pró-atividade; criatividade; liderança; espírito de grupo; perseverança; 

consciência crítica; competência técnica; atitude ética e; responsabilidade e solidariedade 

social, na busca permanente do bem comum, da qualidade, do empreendedorismo criativo, 

corporativamente responsável e socialmente inclusivo, quesitos que traduzem uma 

intervenção profissional com excelência. 

 

O Profissional de Educação Física deverá compreender a auto-avaliação como parte integrante 

do seu processo de formação, possibilitando o diagnóstico de lacunas e a aferição dos 

resultados alcançados, identificando as mudanças de percurso eventualmente necessárias, 

contribuindo para sua educação continuada. 

 
Integralização 

 

O curso bacharelado em Educação Física deverá ser integralizado em 08 semestres, no 

mínimo; 12 semestres no máximo. 

 

Enfermagem 
 

A Estácio Europan tendo protocolado em 2012 o pedido de unificação de mantidas – 

Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias e Faculdade Estácio 

de Cotia – prevê (e espera) a finalização do processo ainda neste ano de 2015. 
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Assim sendo, esta incorporação trará para a Estácio Europan o curso de Enfermagem, com 200 

vagas (100 matutino, 100 noturno). Curso este já reconhecido pela Portaria 454 de 21/11/2011. 

 
 

5.2 Cursos de Graduação Tecnológica – Projeção 
 
 
A Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias, na vigência 

deste PDI, pretende continuar atendendo às demandas da sociedade e do mercado de 

trabalho no que tange a área do ensino de Graduação Tecnológica, envidando esforços 

para consolidar a oferta do seu portfólio de Cursos Superiores de Tecnologia, 

fortalecendo-os. 

 

 
5.3 Cursos de Pós-Graduação Lato sensu - Projeção 

 
 

A ESTÁCIO EUROPAN, na vigência deste PDI, pretende consolidar os  cursos  já existentes 

e ampliar a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu que atendam às necessidades 

do mercado de Cotia, em consonância com os cursos de Graduação e Graduação 

Tecnológica que já compõem seu catálogo. Assim, a IES relançará, em 2015 os seguintes 

cursos: 
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a) Na área da Educação: Alfabetização e Letramento 

b) Na área de Gestão e Negócios: Gestão Empresarial. 
 

 
5.4 Programas e Projetos de Extensão - Projeção 

 
 

A Faculdade ESTÁCIO EUROPAN entende a Extensão como uma ação integrada do 

universo acadêmico com a sociedade em que está inserida.  Desta  forma,  a  sua  função 

básica de produtora e de socializadora do conhecimento visando à intervenção na 

realidade possibilita acordos e ações coletivas entre faculdade e  a  população.  Nesse 

sentido, e com vistas a ampliar/aprofundar as relações entre comunidade acadêmica e 

sociedade, a IES pretende aumentar as oportunidades extensionistas na vigência deste 

PDI, conforme segue: 

 

Projeto Descrição Cursos com 
vínculo 
direto 

Cronograma de 
implantação 

Universidade Aberta 
para Terceira Idade 

 Pedagogia 2016 

Ginástica  para a 
Terceira Idade 

Retomar a ideia do Projeto em função 
da Universidade Aberta 

Ginástica circular para idosos. 

Educação 
Física 

2016 

Ginástica Laboral Alunos da Educação Física organizando 
e ministrando sessões de ginástica para 
os funcionários da Estácio Europan e 
para funcionários das empresas da 
região cadastrados no Programa. 

Educação 
Física 

2016 

(relançamento) 

 
 
 

5.5 Programas e Projetos de Iniciação Científica – Projeção 
 
 

A ESTÁCIO EUROPAN reconhece o papel prioritário que a pesquisa científica e o 

desenvolvimento tecnológico desempenham na busca de soluções para diversos problemas 

da nossa sociedade e, por isso, tem se preocupado em colaborar com o processo de 

desenvolvimento   e   universalização   da  investigação  científica.  Uma  de  suas   iniciativas, 
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nesse sentido, é a estruturação do seu Programa de Iniciação Científica PIC, de maneira a 

garantir o investimento em todas as funções de uma instituição que persegue  o compromisso 

do cumprimento de seu papel na sociedade: Ensino, Extensão e Pesquisa. Entretanto, 

reconhece que, apesar de possuir um Programa de Iniciação Científica, a participação dos 

alunos ainda é incipiente, uma vez que a maioria dos alunos da IES são os primeiros na família 

a cursar o ensino superior, ou seja, carece, na maioria das vezes de um referencial acadêmico 

que sustente o interesse pela pesquisa. Além disso, por serem alunos trabalhadores de 

jornada integral, a maior procura acontece pelos cursos noturnos, o que limita a dedicação 

necessária para os projetos de pesquisa. 

Sendo assim, a par do incentivo e busca de consolidação de seu PIC, a IES  fomenta  e estimula 

as atividades de pesquisa no âmbito de projetos interdisciplinares e Trabalhos de Conclusão 

de Curso realizados no contexto de cursos de graduação, com vistas ao aprendizado de 

técnicas e métodos científicos aplicáveis na resolução de problemas. Objetivando concretizar 

os estímulos às atividades de Pesquisa a IES tem como proposta efetiva a promoção de um 

Fórum Anual de Iniciação Científica, aberto a todos os alunos da Instituição. 

 

 
5.6 Quadro de Projeção de Matrículas 

5.6.1 Graduação 
 

 
 

 
CURSO 

2015 2016 2017 2018 2019 

1º 

sem 

2º 

sem 

1º 

sem 

2º 

sem 

1º 

sem 

2º 

sem 

1º 

sem 

2º 

sem 

1º 

sem 

2º 

sem 

BACHARELADO 

Administração 155 80 165 85 175 90 185 95 195 105 

Ciências Contábeis 50 35 55 40 60 45 65 50 70 55 

Comunicação Social - PP 40 30 45 35 50 40 55 45 60 50 

Sistemas de Informação 40 35 45 38 50 40 55 45 60 50 

Engenharia de Produção    35 40 40 45 45 50 50 

Engenharia Civil    30 35 35 40 40 45 45 

Engenharia ambiental     40 40 45 45 50 50 

Engenharia elétrica     35 35 40 40 45 45 

Engenharia de Petróleo     35 35 40 40 45 45 
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Farmacia     25 25 30 30 35 35 

Educação Física – bach.     25 25 30 30 35 35 

Enfermagem   25 25 25 25 30 30 35 35 

LICENCIATURAS 

Pedagogia 78 45 80 50 80 55 85 50 90 55 

Educação Física 57 37 60 40 63 45 65 50 68 53 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

CST em Gestão Ambiental 45 20 50 20 50 25 55 28 60 30 

CST em Gestão Financeira 75 32 80 35 85 40 90 45 95 50 

CST em Logística 90 45 95 50 100 55 100 60 100 65 

CST em Marketing 31 20 43 22 45 25 48 28 50 30 

CST em Processos 

Gerenciais 
53 28 55 30 58 32 60 35 65 38 

CST em Gestão de Recursos 

Humanos 
40 30 50 50 60 60 70 70 80 80 

CST em Analise e 

desenvolvimento de 

sistemas 

   
30 

 
30 

 
35 

 
35 

 
40 

 
40 

 
45 

 
45 

CST em Gestão de redes   30 30 35 35 40 40 45 45 

 
 

5.6.2 Pós-graduação 
 

 

Curso de Pós-graduação lato sensu Previsão de 

Turmas/Ano 

Previsão de 

alunos/turm 

MBA Gestão Estratégica de Pessoas 
2 15 

MBA Gestão Empresarial 
2 15 

Alfabetização e Letramento 
2 15 

TOTAL 6 90 

 
 

6 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA da INSTITUIÇÃO 
 

A identidade ético-política que a IES propõe, particularmente na formação profissional de 

seus alunos, deve refletir-se nos valores e nas atitudes que posicionam a  comunidade 

acadêmica no contexto da sociedade. 
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A IES tem o compromisso de desenvolver um processo de produção de conhecimento que 

possibilite ao sujeito atuar na sociedade, compreendendo e levando a efeito o seu papel 

social. Essa identidade se manifesta, no caso do ensino, na forma como este é proposto 

(sempre relacionado com as outras dimensões que envolve), nos modelos de relação 

entre as pessoas e destas com o conhecimento, ou seja, no modo como são assimilados 

os valores democráticos e os conceitos de cidadania. 

 
Este posicionamento é manifestado no modo de formação de indivíduos críticos, capazes 

de compreender o contexto histórico-cultural, de dar respostas às demandas sociais e de 

serem agentes de transformação na sociedade. O que se valoriza nas pessoas são as 

ações, sendo o conteúdo de valoração, não só de ordem teórica, mas de ordem prática. 

Logo, o ético reside no âmbito das práticas humanas. 

 
As referências ético-políticas devem embasar o planejamento e as ações institucionais. 

Essas referências são: 

 
 Respeito à pessoa como indivíduo, cidadão e membro da Instituição, e como 

parte integrante das comunidades interna e externa; 

 Respeito à diversidade das culturas e de pensamento, assegurando respeito 

às diferenças, o entendimento e a convivência na diversidade; 

 Respeito à liberdade e apreço à tolerância, pelo exercício e pela defesa 

dos direitos permanentes da comunidade humana; 

 Compromisso com a missão e os objetivos da Instituição, privilegiando-os em 

detrimento de interesses particulares, individuais ou de grupos; 

 Busca permanente da inovação científico-tecnológica e cultural de forma 

criativa, competente e crítica, nos contextos regional, nacional e internacional; 

 Construção de novos conhecimentos científicos que respondam às demandas 

sociais, reafirmando o compromisso com a  comunidade  e,  ao  mesmo  tempo, 

garantindo a necessária autonomia no exercício de sua função; 

 Busca da vinculação educação-trabalho-práticas sociais, de modo a permitir   

o  desenvolvimento  da  sensibilidade  pessoal  e  profissional  de  educandos e 
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educadores, através de suas ações no meio social em que estão inseridos. 

 Busca constante da qualificação institucional, que  permita inovar sempre,  por 

meio dos recursos humanos, dos programas, das ações e da estrutura 

organizacional, não perdendo de vista sua identidade e seu caráter regional e 

comunitário. 

Observadas estas referências, a credibilidade e a confiabilidade emergem como marcas 

da Instituição como presença indispensável no processo de desenvolvimento sustentado 

no conhecimento. Nesse sentido, um modelo organizatório, de natureza didático- 

pedagógica, capaz de representar os principais meios da ação escolar é composto por 

quatro elementos básicos: de um lado, os objetivos e a avaliação; de outro lado, currículo 

e trabalho docente. Esses quatro elementos sintetizam as principais categorias da 

dimensão didático-pedagógica da educação escolar. 

Os objetivos representam o princípio-motor dos demais componentes do modelo. São os 

objetivos que orientam e organizam o currículo, os planos de ensino, o trabalho docente, 

incluindo as metodologias empregadas, e a avaliação. Nesse sentido, os objetivos 

constituem uma previsão dos resultados da ação educativa. Por sua vez, a avaliação é o 

elemento pelo qual se procede à verificação dos resultados previstos nos objetivos; 

constitui recurso de replanejamento para o corpo docente. 

 
É preciso observar que objetivos e avaliação formam as duas faces de uma mesma moeda: 

ambos tratam dos resultados da ação educativa, um na fase de previsão (objetivos), outro 

na fase de averiguar o grau em que os resultados foram alcançados. 

 
Os objetivos encaminham a proposta do currículo, entendido este como a parcela da 

herança sociocultural a ser transmitida pela IES. Essa herança traduz-se, mais 

comumente, sob a forma de disciplinas ao lado de experiências escolares da mais  diversa 

ordem (projetos, experiências, debates, programas de Extensão, Atividades 

Complementares, jornadas, etc). 

 
Os planos de ensino de cada disciplina apresentam, de forma pormenorizada, o conteúdo 

do currículo, a fim de melhor nortear o trabalho dos professores no curto e 
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médio prazo. 
 

O trabalho docente é o terceiro elemento básico do modelo organizatório, é determinado 

pelo currículo (2º elemento), e pelos objetivos (1º elemento). É caracterizado por um 

conjunto de tarefas programadas e realizadas com o propósito de promover o processo 

de ensinar-aprender. O trabalho docente compreende as unidades e procedimentos 

didáticos (métodos e técnicas), além de material didático. Esses três componentes são 

ordenados de modo a proporcionar a iniciação, o desenvolvimento e  a efetivação (ciclo 

docente) do processo deensinar-aprender. 

 

Esses quatro elementos básicos da organização didático-pedagógica estão a serviço de 

uma concepção de formação como um processo contínuo, autônomo e permanente. 

Formação baseada no domínio de conhecimentos, competências e habilidades de cada 

campo de atuação profissional e, ao mesmo tempo, no domínio de  noções  fundamentais 

das áreas mais abrangente do conhecimento. Ou seja, uma formação básica aliada a uma 

formação profissional fundamentada na competência teórico- prática, de acordo com o 

perfil de um formando adaptável às novas e emergentes demandas. 

 
A organização curricular constitui parte do projeto pedagógico e é nela que se visualiza, 

de modo amplo, a estrutura de todo o curso; por consequência, explicita as concepções 

de mundo, ser humano, educação, conhecimento e sociedade, que dão identidade ao 

curso e à instituição da qual ele faz parte. 

 

 
6.1 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas 

 
6.1.1 Perfil do Egresso 

 

O perfil do egresso da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e 

Tecnologias está intrinsecamente vinculado ao perfil profissiográfico definido no projeto 

pedagógico de cada curso, aliado à filosofia definida pela Instituição no seu projeto 

educacional  mais  amplo.  Qual  seja:  formar  profissionais  com  perfil   empreendedor, 
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competentes, com consciência crítica, ética aprimorada, alto nível educacional e a 

premissa da qualidade nos serviços prestados,  além  de  estarem  comprometidos  com 

o desenvolvimento regional e  nacional. 

 
O objetivo é preparar o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional, assim como preparar profissionais aptos para a sua inserção no campo do 

desenvolvimento, em seus diversos segmentos: econômicos, culturais, políticos, 

científicos, tecnológicos etc. 

 
 

6.1.2 Parâmetros para seleção de conteúdos e elaboração de currículos 

 
Para alcançar o perfil do egresso adequado e articulado  aos  princípios  do  PPI,  é  mister 

ressaltar a sua relação com o processo de seleção de conteúdos e organização curricular. 

 
Os cursos da IES possuem em suas propostas curriculares conteúdos articuladores da 

relação teoria e prática, obrigatórios para que a Instituição tenha um planejamento de 

ensino organizado, com orientações para aglutinar programas e sistematizar os projetos 

de iniciação científica, desenvolvidos pelos corpos docente e discente, e a implementação 

da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade entre os cursos oferecidos. Conforme 

definido nas políticas de ensino, busca-se a formação de um profissional que atenda às 

diferentes demandas sociais e que se articule aos aspectos inovadores que se apresentam 

no mundo contemporâneo. Essas diversificações  ocorrem através do aprofundamento 

de conteúdos da formação e pela oferta de conteúdos voltados às áreas de atuação 

profissional priorizadas no projeto pedagógico. 

 
A Instituição contempla em sua proposta de ensino os aspectos ligados ao contexto 

histórico e sociocultural, compreendendo os fundamentos filosóficos, históricos, 

políticos, econômicos, sociológicos, psicológicos e antropológicos necessários para a 

reflexão crítica nos diversos setores da educação na sociedade contemporânea. 
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Os currículos retratam o posicionamento institucional diante da realidade e do 

desenvolvimento da área de conhecimento,  discutido  pela  comunidade  acadêmica  que 

direciona a prática pedagógica da Instituição. Os currículos contribuem para a 

compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão de diferentes 

pontos de vista culturais, em um contexto de pluralismo e diversidade de culturas, 

constituindo-se no elemento central da organização acadêmica, concebidos como 

orientações de formação plural, dinâmica e multicultural, fundamentados nos 

referenciais sócio-antropológicos, epistemológicos e pedagógicos em consonância com o 

perfil do egresso. 

 

Assim, os currículos são conjuntos de elementos que integram os processos de ensinar e 

de aprender num determinado tempo e contexto, garantindo a identidade do curso e o 

respeito à diversidade regional. Deles devem constar: conhecimentos e saberes 

necessários à formação das competências estabelecidas no perfil do egresso; matrizes 

curriculares; ementários; bibliografias básica e complementar; estratégias de ensino; 

docentes; recursos materiais; serviços administrativos; serviços de laboratórios e 

infraestrutura de apoio ao pleno funcionamento dos cursos. 

 
A seleção dos conteúdos  para a composição  do currículo é realizada em cada curso    de 

Graduação com o envolvimento efetivo dos coordenadores, Núcleo Docente 

Estruturante - NDE - e professores. Desta forma, busca-se promover a organização e 

definição dos conteúdos de forma participativa, desenvolvendo reuniões de 

planejamento e trabalhos em grupos. A partir desse processo, os docentes realizam a 

necessária atualização dos conteúdos, levando em consideração não só  as peculiaridades 

regionais, como também o conhecimento nas dimensões que envolvam as competências 

do saber, do saber fazer e do saber ser, tomando por base as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos, que tratam das competências exigidas pelo exercício profissional. 

 

Vale ressaltar que, para a seleção de conteúdos e organização curricular, a  IES  considera   

a  estrutura  lógica  das  disciplinas  e  as  necessidades  socioeconômicas     e 
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culturais dos discentes, bem como os critérios de validade, flexibilidade, significação, 

possibilidade de elaboração pessoal, aplicabilidade e utilidade dos conteúdos, buscando 

garantir a inclusão de conteúdos mais significativos para a aprendizagem dos alunos. 

Assim, é importante ressaltar, na seleção de conteúdos e organização curricular dos 

cursos da IES, os critérios de flexibilização, interdisciplinaridade e contextualização, em 

atendimento  ao  princípio  da ação-reflexão-ação. 

 
Ressalta-se, portanto, a importância da participação democrática da comunidade 

acadêmica nesse processo, uma vez que oportuniza a alunos, professores e  coordenação 

de curso apresentarem, segundo cada um desses olhares, suas expectativas e 

contribuições para a ampla reflexão até a efetiva seleção dos conteúdos das disciplinas. É 

neste contexto que o Núcleo Docente Estruturante -  NDE  e  o Colegiado são órgãos vitais 

para a construção do currículo dos cursos e na seleção específica dos seus conteúdos. 

 
 

6.1.3 Princípios filosóficos/éticos e metodológicos 
 

A Faculdade ESTÁCIO EUROPAN entende que para garantir a implementação da sua  proposta 

pedagógica deve se apoiar nos seguintes pressupostos filosóficos e pedagógicos: 

 
a) Políticos e Sociais 

Estabelecer a ponte entre o cotidiano acadêmico da IES e os diversos fatores que afetam o 

país, favorecendo uma relação mais harmônica entre a rapidez das informações e os avanços 

dos processos educativos, superando o risco de fragmentação na construção do 

conhecimento. Cultivar a Cultura da Solidariedade a partir de uma educação sustentável, 

explicitando a Ética e a Cidadania. 

 
b) Epistemológicos 

Cultivar o Conhecimento de forma organizada e dinâmica (refletir, pesquisar, elaborar, 

aprender e mudar) a partir de critérios metodologicamente reconhecidos, com significativa 

participação de toda a comunidade acadêmica e segundo os critérios científicos das teorias de 

gestão e administração de instituições de ensino. 
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c) Filosóficos e Éticos 

Buscar no referencial antropológico a construção da identidade do sujeito, buscando o sentido 

da vida e construindo uma sociedade mais aberta ao desenvolvimento integral dos jovens com 

uma postura eco- educativa em defesa da vida humana e do ambiente. Desenvolver projetos 

sustentados pela formação permanente de professores e gestores, considerando o contexto 

sócio-político-cultural do processo educativo e garantindo êxito destes projetos, a partir do 

monitoramento, avaliação e revisão continuada sinalizada pelos docentes e discentes. 

 

Além dos pilares qualitativos que norteiam seu modelo de ensino, a ESTÁCIO EUROPAN 

apresenta diferenciais tecnológicos que vêm ao encontro do perfil do estudante 

contemporâneo, a IES passa a conhecer melhor o comportamento do estudante brasileiro e 

incorpora ferramentas tecnológicas que fazem parte da rotina dele, aproximando-o do 

universo do conhecimento. 

 

O Sistema de Gestão do Conhecimento (SGC), uma plataforma on-line adotada pela IES, 

permite aos docentes a construção coletiva para a elaboração de Projetos Pedagógicos dos 

cursos, Planos de Ensino, Planos de Aula e Atividades Estruturadas de cada uma das disciplinas. 

A participação docente visa à busca permanente da excelência de ensino e à constante 

atualização dos conteúdos. Tais documentos são debatidos, elaborados e aprovados pelos 

NDEs, Colegiados de curso e professores das disciplinas. evitando a superposição de 

conteúdos entre disciplinas sequenciais /correlatas. 

 

Os valores adotados pela ESTÁCIO EUROPAN abrangem os cursos como um todo e buscam o 

desenvolvimento da aprendizagem observando não somente o potencial dos indivíduos, em 

suas múltiplas facetas, mas também a diversidade de objetivos da própria aprendizagem. Tais 

princípios são assim alinhados: 

a) Desenvolver nos alunos uma postura permanentemente investigativa que os instigue 

a ir além do apreendido em sala de aula, orientando-os sobre a utilização dos recursos 

tecnológicos disponíveis; 

b) Privilegiar a leitura e a produção de textos em todos os cursos, como estratégia basilar 

à aquisição de conhecimentos; 
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c) Privilegiar o uso de seminários como forma do aluno pesquisar e sistematizar o 

conhecimento; 

d) Adotar, como procedimento sistemático, a indicação de bibliografias consistentes, 

para orientar a leitura do aluno, por meio de textos completos, de pequeno porte, de 

forma a esgotar as possibilidades de sua exploração para, gradativamente, levar o 

aluno a obras mais densas; 

e) Discutir os problemas identificados nos textos produzidos pelos alunos, solicitando, 

quando necessário, sua reescrita; 

f) Estimular a participação dos alunos nas aulas, para o exercício do desempenho 

linguístico, tão necessário ao seu sucesso e realização pessoal; 

g) Formar profissionais de excelência em nível superior, para além das expectativas de 

mercado, dotados de autonomia acadêmica, espírito crítico apurado, 

comprometimento ético e forte sentimento de cidadania. 

 

O ensino é entendido como um processo que visa associar a construção do conhecimento à 

crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado. Assim, ele é 

concebido como um processo de investigação do conhecimento, e não como um processo que 

se limita à transmissão de conteúdos; como uma prática voltada para a construção da 

progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional de um 

determinado campo do conhecimento. Nessa perspectiva, busca-se promover ações 

pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da 

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao 

atendimento das necessidades da comunidade regional e local. Assim, a atuação do professor 

é considerada como inseparável das condições sociais, culturais e emocionais dos alunos. 

 

Nesse sentido, ela busca referência na realidade dos alunos. O ensino, portanto, é 

compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a aprendizagem de 

alunos determinados, com características sócio-culturais específicas. 

 

Na ESTÁCIO EUROPAN, as avaliações ocupam espaço relevante no conjunto das práticas 

docentes aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem. A avaliação, neste contexto, não 

se resume à mecânica do conceito formal e estatístico; não é simplesmente atribuir notas, 
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obrigatórias à decisão de avanço ou retenção em determinadas disciplinas, mas é 

compreendida como uma prática que possibilita a tomada de decisão e a melhoria da 

qualidade de ensino e aprendizagem dos alunos. 

 

Quanto às relações entre os alunos e o processo de ensino e aprendizagem, uma preocupação 

desta IES é o desenvolvimento da autonomia nos alunos, instigando-os à busca do 

conhecimento por meio de pesquisas, ao desenvolvimento de hábitos de estudo, à realização 

de trabalhos em grupo verdadeiramente cooperativos. Com orientações dessa natureza, 

pretende-se proporcionar o desenvolvimento de graus progressivamente mais elevados de 

autonomia, o que facilitará, no futuro, certa emancipação da condição de dependência 

profissional. 

 

Nessa perspectiva, a IES possui, nas matrizes curriculares, as Atividades Estruturadas, 

embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007. Implicam a 

construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. Para atender a 

este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como 

mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno. 

 

Com o desgaste do modelo tradicional do processo ensino aprendizagem, ou seja, quando o 

professor transmite o conhecimento a um aluno e ele simplesmente o recebe; ao longo do 

século XX, foram surgindo diversas tentativas de atribuir ao aluno um papel mais ativo, mais 

independente e responsável por seu aprendizado como, por exemplo, o PBL (Problem-based 

Learning, ou Aprendizado Baseado em Problemas), criado em 1960 e sendo adotado hoje  por 

importantes centros de formação acadêmica. 

 

Este “Aprendizado baseado em Problemas” pode ser encontrado nesta IES na forma de 

Atividades Estruturadas, que atendem principalmente aos interesses do aluno, que tendem  a 

apresentar grau de satisfação maior para com a disciplina quando esta é oferecida com esta 

abordagem. Tal metodologia torna o aluno responsável por alcançar, conforme seu esforço, a 

profundidade teórica necessária e relacioná-la com conhecimentos obtidos em outras 

disciplinas, aplicando os conhecimentos na prática, característica altamente  valorizada não 

somente no meio científico quanto no mercado de trabalho – foco do curso tecnológico. 
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Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, reflexivo, 

criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O fundamental é criar 

condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa 

forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com base na própria 

prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação gradativamente 

assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos específicos de aprendizagem, em que 

o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e consequências, identifique 

princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e técnicas 

adequadas, execute, analise, avalie etc. 

 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no 

processo de aprendizagem, integrando a sociedade, a educação e o trabalho ao planejamento 

de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho 

profissional. Para tanto estimula a participação individual e em grupo, a convivência com a 

diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes 

modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender. 

 

Uma das grandes tarefas entendidas como prioritárias pela ESTÁCIO EUROPAN, já nos 

primeiros semestres do ensino superior, consiste em estimular a passagem do senso comum 

para o pensamento/conhecimento científico – inclusive incorporando novas linguagens 

científicas e técnicas. Trata-se de introduzir a argumentação regrada; de entender que o 

conhecimento é conjecturável; de trabalhar com metodologias autocorretivas; de desenvolver 

a objetividade; de aguçar o espírito crítico. 

 

Ao mesmo tempo, o processo de formação acadêmica promovido por esta IES estimula o 

empreendedorismo, considerado como uma exigência do mundo contemporâneo, dadas as 

mudanças que vêm ocorrendo nas relações e modalidades de trabalho, assim como no cenário 

sócio-econômico mundial. São desejados profissionais capazes de  iniciativas criativas, 

singulares, arrojadas, versáteis, tratando-se de empreendimento próprio ou não. 

 

A ESTÁCIO EUROPAN defende a formação do aluno para o mercado de trabalho sem deixar de 

lado, em hipótese alguma, a sinergia que existe entre o conhecimento teórico científico e a 

prática profissional, onde o primeiro não se sustenta sem o segundo e vice-versa. Assim, 
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grande parte dos alunos da IES é constituída de “trabalhadores que estudam” e que buscam 

um curso com qualidade, que amplie as perspectivas do egresso no mundo do trabalho a partir 

da busca do conhecimento. 

 

Para que o aluno possa assumir uma opção profissional consciente e consistente, baseada   no 

conhecimento de suas aptidões, adotando postura de cidadão comprometido com a 

transformação social, a IES vem proporcionando-lhe nos cursos de Graduação: 

 Uma educação de natureza reflexiva e crítica, formadora do cidadão 

empreendedor, consciente e integrado à sua realidade histórico-social; 

 Uma sólida formação técnica como preparação para a prática, condição 

fundamental para a compreensão do mundo físico e social; 

 A valorização do pensamento científico e técnico nos estudos e trabalhos que 

desenvolver; 

 Uma aprendizagem comprometida com o processo de emancipação e de auto 

realização do alunado, por meio de uma metodologia ativa, de caráter crítico-

reflexivo. 

Quanto à formação oferecida nos cursos de Graduação Tecnológica da Estácio Europan, 

assinala-se que: os projetos pedagógicos associam flexibilidade e agilidade ao domínio de uma 

sólida base de conhecimentos científicos, técnicos, tecnológicos e têm como objetivo garantir 

aos cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a 

inserção em novos e diferenciados setores profissionais. Assim, a Graduação Tecnológica tem 

como metas: 

a) estimular o empreendedorismo, incentivar a produção e a inovação científico- 

tecnológica; 

b) propiciar a avaliação de impactos socioeconômicos do uso de tecnologias e 

garantir aos egressos uma educação continuada. Tem como filosofia formar 

profissionais, técnica e politicamente qualificados, o que implica na 

implementação de propostas curriculares que conjuguem cientificidade, 

aplicabilidade prática e responsabilidade social. 

Estes pressupostos são a base das novas estruturas curriculares dos cursos superiores de 

graduação tecnológica e estão explicitados nos diferentes Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Os  Projetos  expressam  também  a  preocupação  com  a  inserção  objetiva  dos  alunos  no 
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mercado de trabalho, mediante a ênfase em uma prática fundamentada em conhecimentos 

abrangente, atualizados e aplicáveis às atividades profissionais. 

 

A organização didático-pedagógica dos cursos ofertados na ESTÁCIO EUROPAN é estruturada 

com base nos seguintes elementos: perfil de egressos e competências a serem desenvolvidas 

de acordo com as Diretrizes Curriculares, seleção de conteúdos, princípios metodológicos e 

processos de avaliação. Alicerça-se também em adequadas políticas de estágio, extensão, 

pesquisa e iniciação científica, estando cada um desses elementos avaliados, 

preponderantemente a partir dos respectivos cursos, ora oferecidos pela Instituição. 

 
 

d)  Metodológicos 

 
Pretende-se privilegiar a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os 

conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto de 

partida do trabalho pedagógico. Nesse sentido, e de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, os currículos dos Cursos ofertados serão desenvolvidos na perspectiva da 

educação continuada. São concebidos como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a 

integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades 

facilitadoras da construção de competências e sua organização obedece aos princípios da 

flexibilização, interdisciplinaridade e contextualização. 

 

 Flexibilização curricular 

 
A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o 

desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de  seu 

campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos, 

habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. Também favorece ao aluno a 

realização de percursos formativos diferenciados, possibilitando a escolha dentre as múltiplas 

atividades acadêmicas serão oferecidas pela ESTÁCIO EUROPAN, tais como: visitas técnicas, 

cursos de curta duração, palestras, dentre outras. 

 

A flexibilização curricular permite ainda promover a adaptação às diferenças individuais, 

respeitar os diversos ritmos de aprendizagem, integrar as diferenças locais e os diferentes 
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contextos culturais, garantindo um currículo que funcione como um fluxo articulado de 

aquisição de saber, num período finito de tempo, tendo como base a diversidade e o 

dinamismo. A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto pela 

horizontalidade. 

 

a) Flexibilização curricular vertical - A flexibilização vertical prevê diferentes formas de 

organização do saber ao longo do período de formação. A sociedade contemporânea vive 

momentos de intensas transformações decorrentes da necessidade de se compatibilizar, 

adequar ou mesmo mudar valores de uma ordem mundial em transição, por novos 

valores da atualidade. Dessa forma, a ESTÁCIO EUROPAN precisa  refletir sobre a 

importância da elaboração de um novo Projeto Acadêmico-Político- Administrativo para 

atender às demandas advindas da sociedade. Diante desse quadro, podemos constatar a 

necessidade de estruturar o currículo com vistas à adoção de novos conceitos e 

fundamentos. Pretende-se oferecer ao aluno a possibilidade de ampliar os horizontes do 

conhecimento e da aquisição de uma visão crítica que lhe permite extrapolar a aptidão 

específica de seu campo de atuação. Portanto, ao invés de se ter uma grade curricular 

rígida, passamos a ter uma rede interconectada à sua formação universitária. 

 

Dessa forma procuramos garantir um currículo que funcione como um fluxo articulado de 

aquisição de saber, num período finito de tempo, tendo como base, a flexibilidade, a 

diversidade e o dinamismo. A flexibilização curricular tem como premissa a possibilidade de 

contemplar, além de uma formação em área específica do saber, uma formação 

complementar em outro. A flexibilização deve ser entendida como sendo a possibilidade de 

organização do saber ao longo de semestre e anos. A possibilidade de cursar disciplinas de 

outros cursos e/ou optativas deve ser entendida como a possibilidade de aluno ampliar sua 

formação em qualquer campo do conhecimento com base estrita no seu interesse individual. 

Nessa concepção, o aluno poderá obter créditos em disciplinas oferecidas por qualquer outro 

curso, além de disciplina que enfoque a inclusão social, como LIBRAS. 

 

b) Flexibilização curricular horizontal - A flexibilização curricular horizontal possibilita ao 

aluno  o  aproveitamento,  para  fins  de  integralização  do  curso,  de  várias  Atividades 
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Acadêmicas Complementares. Essas Atividades são complementares para a formação  do 

aluno e constituem o pilar de apoio para diversidade, proporcionando o cenário no qual 

o aluno possa ter à disposição as variadas alternativas de percurso curricular. Essa 

flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades acadêmicas 

articuladas à formação, sugeridas no Programa de Atividades Acadêmicas 

Complementares (AAC), que cria as condições para a realização de atividades como: 

seminários, congressos, colóquios, oficinas, encontros, festivais, palestras, exposições, 

cursos de curta duração, cursos on-line, dentre outras. A ESTÁCIO EUROPAN, com a 

implementação do Programa de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) confere 

aos cursos de Graduação a possibilidade de flexibilização a ser realizada pelos alunos, 

dando um importante passo no processo de flexibilização horizontal. No caso  dos cursos 

de Graduação, essas atividades fazem parte da estrutura curricular do curso. Assim, a 

oferta das mesmas permite ao aluno a possibilidade de ampliar sua formação em 

qualquer campo do conhecimento, com base estrita no seu interesse individual. Permite 

ainda a possibilidade de ampliar os horizontes do conhecimento e de adquirir uma visão 

crítica que lhe permita extrapolar a aptidão específica de seu campo de atuação 

profissional. 

 

O universo de atividades curriculares engloba possibilidades dentro e fora da IES, devendo 

estas ser ofertadas a cada semestre e voltadas para a ampliação das experiências científicas, 

socioculturais e profissionais dos alunos. Essas atividades propiciam: uma melhor 

compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a 

integração teoria/prática, a integração faculdade/sociedade, orientando os alunos para a 

solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto local. 

 
 Interdisciplinaridade 

 
A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a 

integração do conhecimento e visa a superar uma organização curricular tradicional, que 

coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas, o que dificulta a 

apropriação do conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade, ao contrário, busca 

favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo 
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uma compreensão mais abrangente do saber. Dessa forma, ela permite integrar o saber, 

propiciando a compreensão da relevância e do significado dos problemas estudados, 

favorecendo, consequentemente, os processos de intervenção e busca de soluções.  Expressa 

ainda a necessidade de reconstruir o pensamento em novas bases, recuperando dimensões 

como a criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar com a incerteza. 

 

Nesse contexto, a interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem 

implica uma comunicação reduzida entre as disciplinas. Envolve, sim, a elaboração de um 

contexto mais geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a depender 

claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos  e recíprocas 

integrações entre as disciplinas. 

 

As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder estruturador, 

pois as definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser 

organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos e 

metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar 

problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta e para  detectar, analisar e 

solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece  a realização de 

transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e contribui para ampliar 

a motivação para aprender. 

 

Adicionalmente, as disciplinas do curso estão inter-relacionadas e se integram em função dos 

objetivos do curso e do perfil do egresso. Em obediência a esse princípio integrador, e com 

apoio na concepção de aprendizagem formulada por Vygotsky, a ESTÁCIO EUROPAN 

estabeleceu algumas mudanças, de caráter mais abrangente nas matrizes curriculares dos 

cursos. Para Vygotsky, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento 

resultam marcadamente das atividades adquiridas na vida social e cultural. Assim, a forma de 

pensar e de aprender vai depender fortemente das experiências sociais vividas por cada um. 

Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel fundamental, uma vez 

que formas avançadas de pensamento são transmitidas através de palavras. Portanto, 

pensamento e linguagem se inter-relacionam. 

 

Tomando por referência a compreensão de que a linguagem tem um importante papel na 
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formação do pensamento, a Instituição definiu Análise Textual e Metodologia Científica como 

disciplinas a serem incluídas nas matrizes curriculares de todos os cursos de Graduação, na 

expectativa de favorecer as habilidades cognitivas de seus alunos, buscando ampliar sua 

capacidade de reflexão e crítica, contribuir para o desenvolvimento das competências 

comunicativas e lhes favorecer a centralidade da construção de seu próprio conhecimento. 

 

Outra medida institucional voltada para a reorganização das matrizes curriculares diz respeito 

à realização da integração de disciplinas de diferentes cursos. Essa integração foi concebida 

tomando como ponto de partida a ideia de que a Graduação não deve se restringir à 

perspectiva de uma profissionalização estrita e especializada, mas, sim, uma qualificação 

intelectual suficientemente ampla e abstrata para permitir a construção contínua e eficiente 

de conhecimentos específicos. 

 

O projeto de integração disciplinar tem como referência a possibilidade de viabilizar a 

estruturação de conceitos que transcendem os limites de um campo de saber, propiciando a 

articulação da identidade dos diferentes cursos (expressa em seu projeto pedagógico), com a 

diversidade dos distintos saberes científicos. 

 

Essa integração tem como objetivos: (a) oportunizar aos alunos uma visão abrangente de 

conteúdos temáticos comuns que compõem os vários campos do saber; (b) estimular uma 

prática docente que permita a transposição de conteúdos entre os diferentes campos do 

saber; (c) proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar os horizontes do conhecimento 

e (d) a aquisição de uma visão crítica que lhes permita transcender o seu campo de atuação 

profissional. 

 

A proposta de interdisciplinaridade tem como ponto de partida os planos de ensino das 

disciplinas. A partir da análise cuidadosa de cada programa, identificando-se os elementos 

fundamentais e, através da circulação de ideias entre os membros dos colegiados  dos cursos, 

são estabelecidas integrações recíprocas de conceitos, contextos e procedimentos. Além 

disso, o próprio processo de otimização de disciplinas comuns a diversos cursos permite a 

troca de experiências entre o corpo discente. 

 

A interdisciplinaridade, contemplada nos cursos, colabora para a realização da compreensão 
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da realidade e possui alguns atributos, a saber: 
 

(1) justifica-se pela necessidade de se reorganizar e reagrupar os âmbitos do saber para não 

perder a relevância e a significação dos problemas a deter, pesquisar, intervir e buscar; 

(2) possibilita, também, a formação de um sujeito mais aberto, flexível, solidário, 

democrático e crítico; 

(3) reúne estudos complementares de diversos especialistas em um contexto de estudo de 

âmbito mais coletivo; 

(4) implica uma vontade e elaborar um contexto mais geral, no qual cada uma das 

disciplinas em contato são por sua vez modificadas e passam a dependentes claramente 

umas das outras. Há interação de suas metodologias fundamentais. Entre as diversas 

matérias ocorrem intercâmbios mútuos e recíprocas integrações; passa a existir um 

equilíbrio de forças nas relações estabelecidas. 

No caso da interdisciplinaridade, mais do que a linguagem, estratégias de aprendizagem, 

como as sugeridas pela pedagogia de projeto, colaboram para a realização da compreensão 

da realidade em diferentes enfoques. 

 

 Contextualização 

 
A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos 

e do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares 

com o cotidiano dos alunos e com o contexto social. Assim, para atender a esse princípio, 

busca-se adequar o processo ensino-aprendizagem à realidade local e regional, articulando 

as diferentes ações curriculares/estratégias pedagógicas às características, demandas e 

necessidades de cada contexto. 

 

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, com uma 

ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e reprodução do 

saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre 

o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez 

que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos 

alunos. 
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As estratégias adotadas para relacionar o processo de ensino à realidade dos alunos são 

pautadas pelas avaliações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) que avalia as necessidades 

dos alunos, a partir das informações sobre o perfil do  aluno,  suas necessidades e 

perspectivas. Tais avaliações constituem instrumentos fundamentais para que, 

coletivamente, colegiado de curso, NDE e os docentes possam identificar os pontos fortes e 

as fragilidades do curso no sentido de corrigir eventuais deficiências e orientar as ações 

pedagógicas visando o aprimoramento do curso. 

 

Busca-se assim desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos 

alunos, propiciando uma aprendizagem contextualizada em diferentes âmbitos e dimensões 

da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa perspectiva, as práticas curriculares 

implementadas na Instituição estão pautadas no conhecimento das características dos 

alunos, buscando respeitar sua personalidade e sua identidade. 

 
 

6.1.4 Formas de acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do 
trabalho docente 

 
Uma das formas de utilização dos resultados da avaliação interna é através do Programa 

de Avaliação do Trabalho Docente, por meio do qual a IES desenvolve uma série de 

mecanismos que possibilitam o acompanhamento do desempenho do docente, a fim de 

instruir as ações de seleção e capacitação. A principal ferramenta nesse sentido é a 

Autoavaliação Institucional. Os professores são avaliados em cada disciplina que 

ministram, semestralmente, pelos alunos, por seus coordenadores de curso e pela 

Diretoria Acadêmica. A pesquisa realizada considera os seguintes pontos: 

 
 Apresentação, com clareza, pelo professor do Plano de Ensino (objetivos e 

conteúdos). 

 Domínio do conteúdo da disciplina pelo professor. 

 Articulação entre teoria e prática durante as aulas. 

 Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias nas aulas. 

 Facilidade de transmissão de conhecimentos. 

 Esclarecimento de dúvidas dos alunos durante as aulas. 

 Coerência entre procedimentos de avaliação (provas, testes, trabalhos etc.) e o 
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conteúdo das aulas. 

 Discussão dos resultados das avaliações com os alunos. 

 Utilização adequada do tempo destinado ao desenvolvimento da aula. 

 Contribuição da disciplina para a formação do aluno. 

 
Ao final de cada semestre, os resultados da pesquisa são disponibilizados para os 

professores e para os coordenadores  de curso.  Tais  resultados são abordados tanto  em 

reuniões individuais entre cada coordenador de curso e cada professor, quanto nas 

reuniões periódicas específicas de cada curso, como as reuniões pedagógicas e as 

reuniões de Colegiado (semestrais) e NDE (trimestrais). Também contribuem  para que  o 

trabalho do docente seja avaliado as percepções apresentadas pelos representantes de 

turma nas reuniões bimestrais realizadas pelo coordenador com a sua equipe de 

representantes (eleitos entre os alunos de cada turma/período do curso). 

 
 
 

6.1.5 Avaliação do Desempenho Escolar 
 
 
A avaliação da aprendizagem tem como princípio a verificação do aprendizado e aquisição 

das competências pretendidas, da capacidade de construir e consolidar conhecimentos 

científicos, técnicos, tecnológicos e gerenciais e habilidades e atitudes, a partir das 

necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios 

claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem 

uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação nas estratégias de ensino- 

aprendizagem e no próprio processo de formação dos alunos. 

 

Outro aspecto relevante é o princípio da  autoavaliação  como  instrumento  que favorece 

o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a 

aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. 

 
Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o  percurso 

formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: 
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 A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já 

possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação  diagnóstica  é  feita 

em sala de aula, pelos professores, através de observações e registros; 

 A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o  desempenho 

revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as 

atividadesrealizadas pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor 

planejar suas aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas 

diferentes; 

 A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção 

acadêmica, nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que 

essa modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, 

classificar, ordenar tipos diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer 

informações e questões que são analisadas para a tomada de decisão a cerca do 

melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional desejado. 

 
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação 

profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista 

como um processo indispensável para o (re) planejamento das ações educativas. 

 
Ela não ocupa um espaço único e específico, com o  propósito  de  avaliar  o  que  o aluno 

produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem 

ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de 

registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3. 

 
As  avaliações  poderão  ser  realizadas  através  de  provas  teóricas,  provas  práticas,  e 
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realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de 

ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades 

que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau 

máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, 

atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas 

contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

 
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas, a partir de questões do Banco de Questões. 

 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

 Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética 

entre os graus das avaliações, sendo consideradas, apenas, as duas maiores notas 

obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética 

obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

 Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

 Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 
 
 
Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma 

natureza, será atribuído grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá 

ser igual ou maior do que 6,0. 

 
 

6.1.5.1 Processo de Avaliação e sua articulação com o PPI 
 
 
A avaliação da aprendizagem é contínua, dinâmica, integrante do processo de ensino- 

aprendizagem, mediada pedagogicamente, implementada de acordo com a natureza da 

disciplina e a modalidade de ensino e, coerente com o estabelecido no Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC) e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 
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Sob essa diretriz, a IES reviu o sistema de avaliação a fim de proporcionar uma avaliação 

que aborde competências e habilidades, visando a um melhor desempenho de seus 

alunos, posteriormente, no mercado de trabalho. Nessa perspectiva, a avaliação é 

entendida, particularmente, como instrumento de replanejamento. Está  claro  que,  feita 

a avaliação, retorna-se à observação/acompanhamento até nova 

avaliação/acompanhamento. A dinâmica dos momentos desse “círculo virtuoso” é o mais 

prometedor procedimento para tornar produtivo e rigoroso o trabalho acadêmico. 

 

 
6.1.5.2 Aproveitamento de Estudos 

 
 
Os alunos provindos de outra IES são orientados a solicitar uma análise curricular para a 

dispensa de disciplinas, cujos conteúdos programáticos e carga horária equivalem àqueles 

cursados na outra Instituição de Ensino Superior. 

Para a dispensa de disciplina os alunos oriundos de outra IES devem apresentar a 

seguinte documentação: 

d) Do aluno ingresso por transferência exige-se: 

- Histórico Escolar original 

- Programas das disciplinas cursadas 

- Sistema de aprovação da IES de origem 

e) Do aluno portador de diploma exige-se 

- Histórico Escolar cópia autenticada 

- Programas das disciplinas cursadas 

- Sistema de aprovação da IES de origem 

f) Do aluno ingresso mediante concurso vestibular exige-se 

- Histórico Escolar original 

- Programas das disciplinas cursadas 

- Sistema de aprovação da IES de origem 

 
A solicitação poderá ser feita pela Internet, acessando o site da IES, ou no Sistema         de 

Informações Acadêmicas (SIA). A não entrega da documentação à Secretaria de Alunos 

no prazo máximo de 07 dias úteis, acarretará no cancelamento automático do 
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seu requerimento. O processo será encaminhado à Coordenação e, após parecer, será 

registrado no histórico escolar. 

 
O aluno só poderá solicitar isenção de disciplina cursada até a data de ingresso no curso. 

Se o aluno obtiver isenção para disciplinas em que esteja regularmente matriculado, a 

exclusão será feita automaticamente pela Secretaria. Após a exclusão, o aluno deverá 

consultar o Calendário Acadêmico para verificar a possibilidade de nova inclusão de 

disciplina. 

 
Os ex-alunos da Instituição também têm a prerrogativa de solicitar o aproveitamento 

deestudos, por meio de dispensa de disciplina, cujos conteúdos programáticos e carga 

horária equivalem àqueles cursados em outro curso da Instituição. Para tanto, a 

solicitação também deve ser realizada pela Internet, acessando o site da IES ou no SIA. O 

processo será encaminhado à Coordenação e, após parecer, será registrado no Histórico 

Escolar. Se o aluno obtiver isenção para disciplinas em que esteja regularmente 

matriculado, a exclusão será feita automaticamente pela Secretaria de Alunos. 

 
 

6.1.5.3 Aproveitamento e avaliação de competências anteriormente desenvolvidas 
 
Os critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de competências 

profissionais anteriormente desenvolvidas no trabalho ou em cursos regulares (conforme 

art. 8ª da Resolução n° 3/ 2002) foram organizados obedecendo as seguintes etapas: 

 
 Isenção de disciplinas por aproveitamento de competências profissionais 

adquiridas no trabalho (experiência profissional). 

 
Documentação Necessária: 

 
O aluno deverá apresentar cópia de carteira de trabalho, declaração em papel timbrado 

emitida pelo Departamento de Recursos Humanos detalhando as características do cargo 

ou função exercida ou outros documentos que comprovam as competências adquiridas 

no desenvolvimento das atividades profissionais. 
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Procedimentos: 

 Análise Curricular; 

 Entrevista com o aluno; 

 Aplicação de prova (em caso de dúvida) com o objetivo de avaliar as 

competências profissionais adquiridas; 

 A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em 

sua pasta; 

 Isenção de disciplinas por aproveitamento de competências adquiridas em cursos 

regulares: 

 
Documentação necessária: 

 Histórico escolar ou declaração da escola confirmando aprovação na unidade de 

estudo; 

 Ementas das Unidades de Estudo cursadas; 

 Procedimentos: Análise da ementa da unidade de estudo cursada levando em 

consideração o conteúdo e a carga horária; 

 Entrevista com o aluno; 

 Aplicação de uma Prova (em caso de dúvida) com o objetivo de avaliar as 

competências profissionais adquiridas pelo aluno com relação às competências 

desenvolvidas na unidade de estudo a ser isentada. 

 
A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em sua 

pasta; 

 
 Isenção em Língua Estrangeira Documentação Necessária: 

 

Apresentação de diploma ou certificado de conclusão de nível intermediário ou 

avançado emitido por curso regularmente estabelecido ou apresentação de diploma de 

proficiência em língua estrangeira. 

 
Procedimentos: 

 
 Entrevista  com  o  aluno.  Aplicação  de  uma  prova  (em  caso  de  dúvida) com o 
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objetivo de avaliar as competências profissionais adquiridas pelo aluno com 

relação às competências desenvolvidas na unidade de estudo a ser isentada. 

 A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em 

sua pasta;

 Atendendo, ainda, a proposta de flexibilização curricular, o curso possibilita 

isenções de unidade de estudo por aproveitamento de  competências 

profissionais, desenvolvidas anteriormente. Com isso, os alunos poderão 

aproveitar competências adquiridas através de sua vivência profissional.

 

 
6.2 Políticas de Ensino 

 
O ensino de graduação da ESTÁCIO EUROPAN visa a uma formação profissional de 

excelência, proporcionando ao aluno o contato com diferentes linhas de pensamentos e 

valorização do diálogo constante com outras disciplinas da matriz curricular. Estimula, 

também, a iniciação científica e a participação do discente em atividades 

extracurriculares, assegurando formação ampla e pluralista, que possibilite o 

entendimento das questões sociais contemporâneas, bem como o domínio das 

habilidades relativas à efetiva comunicação e expressão de ideias. Estímulo  à capacidade 

de tomada de decisões e de resoluções de problemas, numa realidade diversificada e em 

constante transformação, com base em preceitos éticos. Também, objetiva-se o 

desenvolvimento de uma visão crítica  e  criativa,  assim  como competências para adquirir 

novos conhecimentos para o exercício pleno da cidadania. 

 
Num passado ainda recente, a graduação era, praticamente, o único degrau existente   no 

ensino superior brasileiro para a ascensão profissional. No entanto, a ampliação da oferta 

de cursos de graduação aliada à oficialização e aumento de cursos de pós- graduação 

fizeram com que a graduação não fosse mais a etapa terminal da formação de nível 

superior. 

 
Assim, nas concepções curriculares, a ênfase está em conhecimentos profissionais 

específicos   e   no   treinamento   prático,   especialmente   nos   cursos   de    graduação 
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tecnológica. Por isso a ideia de contextualização do aprendizado é fundamental. É 

essencial que se estabeleçam relações entre o mundo, os alunos e a disciplina, que se 

desenvolvam habilidades de pensamento adquiridas em aulas que não privilegiam a 

transmissão de conteúdos prontos, acabados. Aulas em que se  constrói  e  se sistematiza 

o conhecimento. Para que esse desenvolvimento aconteça, a metodologia deve ser 

questionadora, integradora, crítica, impulsionadora da ação, criativa, lúdica e 

permanente. 

 
O foco é na construção de currículos que permitam alto grau de empregabilidade aos seus 

egressos. E a empregabilidade requer desenvolvimento de competências pessoais  e 

atitudinais (senso crítico, visão metódica na resolução de problemas, capacidade de 

mobilizar os conhecimentos, resolução de conflitos, habilidade de trabalhar em equipe). 

Os cursos devem se constituir em espaços de reflexão e construção do pensamento crítico 

e investigativo. 

 
A diretriz básica que  norteia a política de ensino da ESTÁCIO  EUROPAN está calcada   na 

concepção de que, para formar profissionais competentes e realmente aptos a atuar em 

um mundo em constantes mudanças e em contínuo processo de globalização, é 

necessário estimular o desenvolvimento das competências básicas que lhes permitam: 

pensar criticamente a respeito da realidade que os circundam; ser capazes de 

argumentar; ser capazes de se comunicar por escrito e oralmente; utilizar com  facilidade 

os recursos da informática e da Internet; e, principalmente, dominar conhecimentos de 

seu campo de atuação profissional, ao mesmo tempo em  que  domine as noções 

fundamentais de sua área mais abrangente de conhecimento. 

 
No que tange à formação da dimensão social e cidadã, esta IES procura incentivar o 

diálogo e a apreciação da heterogeneidade. Isso se traduz nas ações de inclusão 

(acolhimento aos alunos surdos com oferecimento de intérpretes, acessibilidade a PNEs 

etc.), de Responsabilidade Social (tais como o Trote Solidário, o Dia da Responsabilidade 

Social, eventos sociais, dentre outros). 
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A estrutura curricular de todos os cursos da Instituição está em conformidade com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais em busca do ideal de formar profissionais competentes 

e cidadãos atuantes. Diante da amplitude e complexidade da ação educacional, a IES 

optou por priorizar as seguintes diretrizes pedagógicas: 

 Formar profissionais que atendam às exigências da comunidade no contexto do 

grande avanço tecnológico e das necessidades educacionais.

 Oferecer ensino - como objetivo precípuo de sua atuação - capaz de proporcionar 

transformações de recursos humanos para a evolução da sociedade.

 Colocar-se a disposição da sociedade como Instituição que contribui para a 

formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com 

desenvolvimento do seu País.

 Promover a inclusão em várias de suas instâncias: social, cultural, digital e de 

pessoas com necessidades especiais.

 Gerar ações que levem a consciência e atitudes relativas à sustentabilidade e 

preservação ambiental.

 
A proposta de ensino, elaborada com a participação coletiva dos colegiados de curso e 

dos NDEs, privilegia a investigação e a compreensão dos problemas, a construção pelo 

aluno de seu próprio conhecimento por meio da participação ativa neste processo. 

 

Os projetos pedagógicos dos cursos foram desenvolvidos coletivamente pelos Núcleos 

Docentes Estruturantes de cada curso e dos colegiados de curso, apoiados pela  Diretoria 

Acadêmica, sob a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
Este modelo abarca não apenas práticas já consagradas de ensino, tais como as Atividades 

Acadêmicas Complementares, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), os Estágios e a 

Monitoria, mas também aposta em práticas inovadoras, tais como o desenvolvimento das 

Atividades Estruturadas, o sistema de Webaula e a Biblioteca Virtual, dentre outras. 
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Organização Didático-pedagógica 

 
A identidade ético-política que a IES propõe, particularmente na formação profissional de 

seus alunos, deve refletir-se nos valores e nas atitudes que posicionam a  comunidade 

acadêmica no contexto da sociedade. 

 
A IES tem o compromisso de desenvolver um processo de produção de conhecimento que 

possibilite ao sujeito atuar na sociedade, compreendendo e levando a efeito o seu papel 

social. Essa identidade se manifesta, no caso do ensino, na forma como este é proposto 

(sempre relacionado com as outras dimensões que envolve), nos modelos de relação 

entre as pessoas e destas com o conhecimento, ou seja, no modo como são assimilados 

os valores democráticos e os conceitos de cidadania. 

 
Este posicionamento é manifestado no modo de formação de indivíduos críticos, capazes 

de compreender o contexto histórico-cultural, de dar respostas às demandas sociais e de 

serem agentes de transformação na sociedade. O que se valoriza nas pessoas são as 

ações, sendo o conteúdo de valoração, não só de ordem teórica, mas de ordem prática. 

Logo, o ético reside no âmbito das práticas humanas. 

 
As referências ético-políticas devem embasar o planejamento e as ações institucionais. 

Essas referências são: 

 
 Respeito à pessoa como indivíduo, cidadão e membro da Instituição, e como 

parte integrante das comunidades interna e externa; 

 Respeito à diversidade das culturas e de pensamento, assegurando respeito 

às diferenças, o entendimento e a convivência na diversidade; 

 Respeito à liberdade e apreço à tolerância, pelo exercício e pela defesa 

dos direitos permanentes da comunidade humana; 

 Compromisso com a missão e os objetivos da Instituição, privilegiando-os em 

detrimento de interesses particulares, individuais ou de grupos; 

 Busca permanente da inovação científico-tecnológica e cultural de forma 

criativa, competente e crítica, nos contextos regional, nacional e internacional; 

 Construção de novos conhecimentos científicos que respondam às demandas 
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sociais, reafirmando o compromisso com a  comunidade  e,  ao  mesmo  

tempo, garantindo a necessária autonomia no exercício de sua função; 

 Busca da vinculação educação-trabalho-práticas sociais, de modo a permitir   o 

desenvolvimento da sensibilidade pessoal e profissional de educandos e 

educadores, através de suas ações no meio social em que estão inseridos. 

 Busca constante da qualificação institucional, que  permita inovar sempre,  por 

meio dos recursos humanos, dos programas, das ações e da estrutura 

organizacional, não perdendo de vista sua identidade e seu caráter regional e 

comunitário. 

Observadas estas referências, a credibilidade e a confiabilidade emergem como marcas 

da Instituição como presença indispensável no processo de desenvolvimento sustentado 

no conhecimento. Nesse sentido, um modelo organizatório, de natureza didático- 

pedagógica, capaz de representar os principais meios da ação escolar é composto por 

quatro elementos básicos: de um lado, os objetivos e a avaliação; de outro lado, currículo 

e trabalho docente. Esses quatro elementos sintetizam as principais categorias da 

dimensão didático-pedagógica da educação escolar. 

Os objetivos representam o princípio-motor dos demais componentes do modelo. São os 

objetivos que orientam e organizam o currículo, os planos de ensino, o trabalho docente, 

incluindo as metodologias empregadas, e a avaliação. Nesse sentido, os objetivos 

constituem uma previsão dos resultados da ação educativa. Por sua vez, a avaliação é o 

elemento pelo qual se procede à verificação dos resultados previstos nos objetivos; 

constitui recurso de replanejamento para o corpo docente. 

 
É preciso observar que objetivos e avaliação formam as duas faces de uma mesma moeda: 

ambos tratam dos resultados da ação educativa, um na fase de previsão (objetivos), outro 

na fase de averiguar o grau em que os resultados foram alcançados. 

 
Os objetivos encaminham a proposta do currículo, entendido este como a parcela da 

herança sociocultural a ser transmitida pela IES. Essa herança traduz-se, mais 

comumente, sob a  forma  de  disciplinas  ao  lado  de  experiências  escolares  da    mais 

diversa     ordem   (projetos, experiências, debates, programas de Extensão,    Atividades 
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Complementares, jornadas, etc). 
 

Os planos de ensino de cada disciplina apresentam, de forma pormenorizada, o conteúdo 

do currículo, a fim de melhor nortear o trabalho dos professores no curto e médio prazo. 

 
O trabalho docente é o terceiro elemento básico do modelo organizatório, é determinado 

pelo currículo (2º elemento), e pelos objetivos (1º elemento). É caracterizado por um 

conjunto de tarefas programadas e realizadas com o propósito de promover o processo 

de ensinar-aprender. O trabalho docente compreende as unidades e procedimentos 

didáticos (métodos e técnicas), além de material didático. Esses três componentes são 

ordenados de modo a proporcionar a iniciação, o desenvolvimento e  a efetivação (ciclo 

docente) do processo deensinar-aprender. 

 

Esses quatro elementos básicos da organização didático-pedagógica estão a serviço de 

uma concepção de formação como um processo contínuo, autônomo e permanente. 

Formação baseada no domínio de conhecimentos, competências e habilidades de cada 

campo de atuação profissional e, ao mesmo tempo, no domínio de  noções  fundamentais 

das áreas mais abrangente do conhecimento. Ou seja, uma formação básica aliada a uma 

formação profissional fundamentada na competência teórico- prática, de acordo com o 

perfil de um formando adaptável às novas e emergentes demandas. 

 
A organização curricular constitui parte do projeto pedagógico e é nela que se visualiza, 

de modo amplo, a estrutura de todo o curso; por consequência, explicita as concepções 

de mundo, ser humano, educação, conhecimento e sociedade, que dão identidade ao 

curso e à instituição da qual ele faz parte. 

 

Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes 
curriculares 

 
Atenta à importância de se reservar um espaço na graduação para experiências pedagógicas 

inovadoras,  a  ESTÁCIO  EUROPAN  deverá  seguir  as  tendências  na  área  de  sistemas    de 
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informação. Para tanto, com ênfase às atividades-fim da Instituição, buscará valorizar os 

serviços e atividades de suporte à área acadêmico-administrativa, investindo em políticas e 

programas no setor da informática com vistas a facilitar acessos a laboratórios, setores 

acadêmicos e administrativos, recursos e acervo das bibliotecas. Uma Instituição moderna, 

cujas políticas procuram refletir as conquistas e reformulações do mundo acadêmico, não 

pode postergar o emprego das novas tecnologias disponíveis, ante a crescente celeridade com 

que se constrói e propaga o conhecimento na mediação das relações sociais da vida 

contemporânea. Principalmente pelos benefícios em termos da flexibilização e diversificação 

curricular, da criação de espaços e tempos de atuação docente e discente considerando, 

ainda, a responsabilidade que uma instituição de ensino superior tem no sentido de 

oportunizar, a professores e alunos, o conhecimento e a familiarização com novas 

perspectivas e atitudes para a educação, ampliando as fronteiras do conhecimento e seus 

reflexos no campo profissional. 

 

Com base no exposto, a ESTÁCIO EUROPAN, respeitando a legislação vigente, disponibiliza 

para sua comunidade acadêmica acesso à plataforma denominada WEBAULA, na qual 

docentes e discentes têm acesso remoto à biblioteca de sua disciplina, onde estão disponíveis 

planos de ensino e de aulas, material de aula disponibilizado pelos professores às suas turmas, 

fórum de discussões, dentre outros; criando, assim, condições de acesso à aprendizagem, por 

meio de comunicação remota. 

 
Ainda, se observa que o Calendário Acadêmico de 44 semanas letivas anuais possibilita, por 

exemplo, maior disponibilidade dos discentes para as seguintes atividades: frequência à 

biblioteca; consulta a docentes; realização de trabalho com colegas de turma; utilização de 

laboratórios de informática; utilização de laboratórios específicos; realização de pesquisas 

para a elaboração de trabalho de conclusão de curso; participação em atividades culturais ou 

esportivas promovidas pela Instituição; participação em programas de seminários; 

participação em programas de iniciação científica; participação em projetos de extensão; 

realização de atividades de estágios supervisionados; realização de atividades 

complementares; realização de avaliações; participação em reuniões de Colegiados; 

participação em reuniões com Representantes de Classe; atenção a compromissos acadêmico-

administrativos. 
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Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

 
Várias são as atividades possíveis para integralização dos cursos da  ESTÁCIO  EUROPAN, sejam 

as implicadas nos componentes curriculares ou nas atividades complementares. As primeiras, 

de caráter obrigatório ou eletivas, são organizadas em sequência primando pela coerência e 

qualidade na formação. Essas disciplinas obrigatórias são as exigidas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de cada curso e são consideradas pela ESTÁCIO EUROPAN como 

necessárias para formação integral do discente. As atividades complementares também são 

norteadas pelas Diretrizes Curriculares e objetivam oportunizar aos discentes um maior 

contato com atividades que contribuam para suas formações. Assim, vislumbra-se uma 

flexibilização curricular capaz de estimular a interação dos discentes em diversos ambientes 

de formação/aprendizagem. 

 

 
Atividades práticas e estágio 

 
Os cursos de graduação têm por objetivo formar profissionais como bacharéis, licenciados  ou 

tecnólogos por meio da utilização de metodologias de ensino e aprendizagem que integrem 

atividades práticas e teóricas. A Instituição propõe o oferecimento de atividades práticas que 

permitem aos acadêmicos a vivência nas áreas específicas de sua formação. As atividades 

práticas são conduzidas por professores da Instituição que desenvolvem um trabalho 

integrado e interdisciplinar. Como resultado das atividades práticas, os acadêmicos produzem 

seus trabalhos de graduação, direcionam seus estágios supervisionados e realizam estudos 

independentes. O cumprimento da carga horária destinada aos estágios atende às diretrizes 

curriculares específicas a cada curso. No entanto, a Instituição coloca à disposição do aluno 

um quadro de convênios com grande número de empresas, buscando encaminhar  o aluno-

estagiário em seu perfil particular à empresa afim. Esse serviço é disponibilizado  pela Central 

Estágios e Empregos - virtual, bem como pelo Espaço Estágio Emprego – E3, presencial. 

 
Desenvolvimento de materiais pedagógicos 

 
A ESTÁCIO EUROPAN buscará, na vigência deste PDI, iniciar a experiência institucionalizada de 

desenvolvimento de material pedagógico, para ser compartilhado pelo docente (também 
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autor) no Ambiente Virtual de Aprendizagem na interface Aluno On - line. 
 

Incorporação de avanços tecnológicos 

 
A ESTÁCIO EUROPAN incentivará a utilização de recursos tecnológicos visando à  flexibilização 

de seus currículos, associada à criação de espaços e tempos de atuação  docente e discente 

concernentes com a realidade. Integrando as atividades presenciais (desenvolvidas nas salas 

de aula convencionais) e as atividades não presenciais ou de auto- estudo (parte delas 

desenvolvidas em ambientes virtuais de aprendizagem, conectados à Internet), sem perda de 

qualidade para o ensino ou para a pesquisa, a ESTÁCIO EUROPAN utiliza e incentiva em seus 

cursos de Graduação o uso da Plataforma WEBAULA, oferecendo também capacitação aos 

docentes para o uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA. 

 

Atividades Acadêmicas Complementares - AAC 

 
As  AAC têm por finalidade contribuir para a formação ética e humanística  do aluno     da 

graduação bacharelado e tecnológica, possibilitando o desenvolvimento do senso crítico, 

da responsabilidade social e da autonomia na busca do conhecimento, respeitando a 

vocação e os interesses de cada aluno. 

 
Naqueles currículos de cursos de Graduação Bacharelado da ESTÁCIO EUROPAN que 

apontem para uma determinada carga horária de AAC o seu integral cumprimento é 

indispensável para a colação de grau dos estudantes. 

 
A oferta, matrícula, o aproveitamento e a validação das AAC estão disciplinados em 

manual próprio. O prazo de cumprimento da carga horária total correspondente a estas 

atividades é igual ao prazo máximo para conclusão do Curso. 

 
As AAC estão reunidas em três grupos com objetivos específicos, sendo o Grupo I 

composto por atividades de cunho cultural geral, o Grupo II por aquelas específicas por 

curso e o Grupo III, relacionado a atividades livres (Cf. Regulamento de Atividades 

Acadêmicas Complementares). 
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As atividades acadêmicas complementares são divulgadas no Sistema de Informação 

Acadêmicas (SIA) da Faculdade. As atividades culturais são divulgadas mensalmente e   as 

específicas por curso semestralmente. 

 
O Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado de Curso elaboram a agenda  de  atividades 

anualmente, propondo e indicando diversificadas atividades, programas e visitas técnicas. 

O acompanhamento das atividades acadêmicas complementares é realizado pelo 

coordenador de curso. 

 
Compete ao Coordenador do curso: 

 
 Apreciar os requerimentos de alunos e professores sobre questões pertinentes às 

atividades complementares. 

 Indicar professores para coordenar grupos de estudo, orientar alunos que estejam 

fazendo iniciação científica, entre outras atividades. 

 Apreciar e decidir sobre a validação das atividades realizadas pelos alunos para 

efeito de cumprimento das atividades complementares. 

 Analisar a pertinência e a viabilidade da atividade levando em consideração, entre 

outros critérios, a disponibilidade de professor, espaço físico e o grau de interesse 

dos alunos. 

 
Atividades Estruturadas Supervisionadas 

 

Atividades Estruturadas Supervisionadas implicam a construção de conhecimento, com 

autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas  atividades  deve privilegiar 

a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de 

autoaprendizagem. Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na 

aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e  os 

interesses e necessidades do aluno. 

 
O  currículo  dos  cursos  deve  ser  concebido como  um conjunto integrado e articulado 



187  

de situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus 

conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que 

ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e 

dinâmica. No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a  criação 

do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações 

(PERRENOUD, 2001). Para tanto, as atividades devem ser estruturadas em projetos, bem 

como por resolução de problemas,  além  de  pesquisas.  Devem  privilegiar análises, 

sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas 

propostas devem constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 

conhecimentos, habilidades e valores. 

 

As Atividades Estruturadas Supervisionadas são metodologias que atendem também ao 

paradigma da complexidade (MORIN, 2001), propondo um ensino fundamentado em 

múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão 

crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, situa-se a problematização que 

possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto e partida o questionamento que 

vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. 

(BEHRENS, 2006) 

 
O que se pretende estimular nos alunos  não  é  a  memorização  de  informações  e,  sim, 

a investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento 

por meio da participação ativa nesse processo. 

 
De acordo com Behrens, 

 
Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como 

proceder para contemplar uma prática pedagógica que acolha os 

pressupostos da abordagem crítica? [...] Não se trata de negar a 

pertinência das técnicas de ensino tradicionais,  mas  de  retomá-las com 

um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção do 

conhecimento em um novo paradigma (BEHRENS, 2006). 
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Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo 

contrário, além de ser imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende 

se aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado. 

 
Com as Atividades Estruturadas Supervisionadas pretende-se preparar o aluno como 

sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos 

estudos. O fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente  o 

seu próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do 

aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças 

provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados 

como objetivos específicos de aprendizagem, que o aluno compare, diferencie, 

classifique, busque causas e consequências, identifique princípios ou regularidades, 

priorize objetivos de ação, selecione métodos e técnicas adequadas, execute, analise, 

avalie etc. 

 
Desse modo, a metodologia de ação das Atividades Estruturadas Supervisionadas visa a 

uma mudança no processo de aprendizagem, integrando  sociedade-ensino-trabalho, 

com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social 

do aluno e do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, 

convivência com  a diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e    o 

acesso a diferentes modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender. 

 

Programa de Monitoria 
 

 
A Monitoria é uma atividade de auxílio à docência considerada como um fator importante 

para o crescimento do aluno. O Programa de Monitoria é mais um espaço de 

aprendizagem proporcionado aos alunos. Sua principal finalidade é o aperfeiçoamento do 

processo profissional e da melhoria da qualidade de ensino, através da ação dos 

monitores nos processos pedagógicos, criando, também, condições para o 

aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas às atividades 
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docentes. Para que o aluno possa se inscrever no Concurso de Seleção é necessário que 

ele já tenha cursado a disciplina na qual pretende atuar e ter obtido média final maior ou 

igual a sete (7.0), tendo também o coeficiente de rendimento (CR) maior ou igual a sete 

(7.0). Os candidatos são submetidos a uma prova de conhecimentos, e as vagas são 

preenchidas de acordo com o resultado dessa avaliação, cuja nota não poderá ser inferior 

a oito (8.0). 

 
Ao longo da monitoria, o aluno desenvolve uma série de atividades orientadas pelo 

professor responsável pela disciplina. Ao término do período da monitoria, os alunos 

monitores apresentam um relatório das atividades desenvolvidas ao professor 

responsável, que o encaminhará à Coordenação do Curso. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 
Nos cursos de graduação cujo Projeto Pedagógico aponte para a obrigatoriedade do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ele é componente curricular para que o aluno 

conclua o seu curso de graduação. Devendo ser desenvolvido nas modalidades de 

monografia, artigos científicos, elaboração de casos, com regulamentação própria 

aprovada pelo Colegiado do Curso. O processo de construção do TCC tem início com a 

disciplina Metodologia Científica, na qual os alunos são orientados para os requisitos 

necessários à elaboração de um trabalho acadêmico-científico. As normas para a 

disciplina TCC deverão constar em Regulamento Específico. 

 
Estágios 

 

 
O estágio, quando integrante do currículo pleno do curso, consta de atividades  de prática 

pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício. Para 

a realização do Estágio Supervisionado, a Faculdade mantem convênios com empresas 

públicas e privadas  da região.  O Estágio poderá ser iniciado  no segundo ano do curso e 

acompanhado pela coordenação e por professores orientadores. O estágio 

supervisionado será regulamentado pelos Colegiados de Cursos e seus principais objetivos 

são: 
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 Proporcionar ao aluno experiências efetivas em seu futuro campo de atuação 

profissional; 

 

 Viabilizar a complementação da formação acadêmica dos alunos, através de sua 

inserção em situações que demandem e ampliem conhecimentos; 

 Efetivar uma interação produtiva e dinâmica entre o Curso e instituições, 

públicas e privadas. 

 
O estágio deverá possibilitar a complementação profissional, social e cultural, sendo 

realizado em conformidade com o calendário escolar da Faculdade Estácio Europan e sem 

prejuízo das atividades acadêmicas do aluno. 

 
Além dos estágios supervisionados curriculares, a ESTÁCIO EUROPAN pode firmar 

convênios para oferecer aos alunos oportunidades para realizarem estágios 

extracurriculares, como medida aprimoradora das atividades de ensino e ensejar a 

empregabilidade dos alunos, inserindo-os no ambiente de seu futuro mercado de 

trabalho. 

 

Esses convênios serão realizados por meio da Central de Estágios e Empregos e do E3   no 

qual as empresas têm a oportunidade de estabelecer contato com estudantes inovadores 

e empreendedores, que podem fazer a diferença em seus respectivos segmentos. Através 

dela, os alunos terão a oportunidade de interagir com as empresas, conhecer as 

tendências do cenário corporativo e receber orientação de carreira visando ao seu 

desenvolvimento profissional, ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho. 

 

 
Incorporação de avanços tecnológicos nos cursos da IES 

Webaula 

 
Na esteira das revoluções tecnológicas próprias do século XXI, e ainda sobre as 

possibilidades virtuais, a Instituição também utiliza uma plataforma denominada Webaula, 

que garante aos alunos matriculados e aos professores alocados nas disciplinas acesso  a  

todos  os  Planos  de  Ensino  e  Planos  de  Aula,  além  das  suas       respectivas 
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Atividades Estruturadas, quando for o caso. 
 

Neste ambiente interativo, há disponibilidade para uma diversidade de possibilidades 

relativas à comunicação entre professores e alunos, bem como ampliação do escopo   da 

disciplina, que inclui troca de e-mails, fóruns, chats, conexão com pesquisas de iniciação 

científica, indicação de textos complementares, conexos e especializados,  jogos 

educativos, caderno de notas virtual etc., extrapolando a experiência acadêmica para 

além da sala de aula, promovendo um corpo-a-corpo constante no acompanhamento da 

performance  dos alunos. 

 

Trata-se de uma plataforma virtual que possibilita: (a) que o professor tenha acesso a 

todos os dados dos alunos, incluindo histórico escolar e coeficiente de rendimento; (b) 

que o professor faça “postagens” de material de aula para o aluno, como textos de apoio 

e exercícios; (c) que o professor crie fóruns a partir de temas específicos das disciplinas 

de forma que os alunos possam participar ativamente; (d) que o aluno tenha acesso ao 

conteúdo específico de cada aula, além do acesso ao plano de ensino da disciplina; e (e) 

que o aluno tenha acesso à biblioteca da disciplina, onde estão disponíveis os livros da 

bibliografia básica dos cursos para acesso online, entre outras ações. Trata-se de mais 

uma possibilidade de criação de rotinas de estudo, principalmente através da valorização 

da autonomia do aluno e da autoaprendizagem, princípios norteadores das práticas 

pedagógicas da IES. 

 

No sistema webaula, é patente a lógica “online, on time, fulltime” aplicada ao 

desenvolvimento do conhecimento próprio de determinada disciplina, de forma  a  lograr 

pela mais ampla possibilidade do aluno adensar e/ou fixar os elementos didáticos das 

cadeiras do curso e evitar a inércia do aprendizado que se limita ao tempo da aula 

presencial. Assim, o aluno tem acesso irrestrito aos conteúdos do semestre letivo  e,  com 

isso, tem a possibilidade de rever o conteúdo de uma aula quando desejar e necessitar, 

ou no caso de uma aula em que esteve ausente. 
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Biblioteca Virtual 2.0 

 
A Biblioteca Virtual Universitária 2.0, o primeiro e único acervo eletrônico de livros- texto, 

com obras totalmente em Português e leitura total disponível pela Internet. Essa 

plataforma disponibiliza o acesso a 1372 títulos das editoras Artmed, Ática, Casa do 

Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, Manole, Papirus, Pearson e Scipione, através de 

ferramentas que enriquecem e agilizam a pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa 

inteligente; marcadores de páginas; anotações personalizadas; impressões de páginas 

avulsas e/ou capítulos avulsos e pesquisa por palavra-chave, título, autor ou ISBN. A 

Biblioteca Virtual Universitária 2.0 pode ser acessada pelos alunos de qualquer 

computador conectado à internet, independente de o aluno estar nas dependências da 

IES. A perspectiva é de que o acervo da Biblioteca Virtual continue a se expandir 

anualmente, através de novas parcerias estabelecidas com as editoras. 

 

 
Material Didático Institucional de Apoio 

 
O processo de elaboração do design instrucional das disciplinas oferecidas na modalidade 

a distância resultou no desenvolvimento de aulas teletransmitidas, estudo dirigido, textos 

on- line, hipertextos, vídeos, estudos de casos, jogos,  animações, projetos e outras 

atividades (individuais e em grupo) relacionadas com a realidade do estudante. Quanto 

ao conteúdo online, o aluno encontra, na Sala de Aula Virtual, o desdobramento do 

conteúdo programático previsto no Plano de Ensino, de forma interativa, com o uso de 

diversas ferramentas pedagógicas  adequadas  ao  meio  em que são veiculadas, 

especialmente pela utilização de objetos de aprendizagem, juntamente com hipertextos, 

hiperlinks, animações, vídeos etc., de modo a permitir novas perspectivas de arquitetura 

da informação para fins didáticos. 

 
Além do material disponibilizado na Sala de Aula Virtual, o aluno é contemplado com 

material didático impresso, de acordo com o previsto no Plano de Ensino da disciplina (se 

for o caso). Tal material, organizado em fascículos, oriundos de capítulos de obras 

renomadas  na  área  em  questão,  contempla  o  conjunto  de  leituras  da    bibliografia 

essencial do curso, de modo a permitir o acesso à informação acadêmica peculiar a cada 
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disciplina. O aluno recebe seu material por semestre letivo, acondicionado em 

embalagem específica, em sua casa, via correios (eventualmente, via dispositivo móvel, 

caso haja disponibilidade e seja de escolha do aluno). Além de estimular a leitura e 

avançar em direção à qualificação do ensino - uma das principais metas da Instituição - 

entende-se que a ação evita milhões de cópias ilegais de livros didáticos em todo o País. 

 

 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

 
Dentre as ferramentas de Tecnologias de  Informação  e  Comunicação  utilizadas  na/pela 

ESTÁCIO EUROPAN, encontram-se o Portal do Aluno e o Portal do Professor. Por meio 

desses portais, aluno e professor têm acesso às ferramentas para gestão de sua vida 

administrativo-acadêmica na IES. O Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) é de 

caráter administrativo, por meio do qual o aluno e o professor têm acesso aos seus 

processos acadêmicos. Este acessa seus diários eletrônicos, a avaliação interna 

institucional, plano de carreira docente, à plataforma de cursos on-line de capacitação, 

dentre outros; aquele, ao atendimento virtual, à consulta de notas, às datas de prova, 

requerimentos, agendamento para ser atendido presencialmente, além de outras opções. 

 

Também, por meio do SIA, docentes e discentes acessam à plataforma da  Webaula, onde 

podem gerenciar aspectos acadêmico-administrativos de seu curso/disciplina, facilitando 

assim a obtenção de informações sobre a progressão na(s) disciplina(s) oferecida na 

modalidade a distância,  por  exemplo.  Nesse  caso,  o  aluno  pode visualizar claramente 

as disciplinas já cursadas e aquelas em andamento, bem como tempo de acesso, tempo 

de permanência por tópico de conteúdo etc. 

 

A plataforma também oferece recursos com finalidade didático-pedagógica. Destacam- 

se: 

 o Fórum de discussão, cuja estrutura é organizada a partir da criação de tópicos,

sendo parte deles atribuída na concepção de cada disciplina (tópicos temáticos), parte 

atribuída  pela  organização  administrativa  do  curso  (tópicos  de  integração  e     “tira- 
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dúvidas”, por exemplo), parte atribuída pelo tutor/docente da disciplina, em sua 

autonomia de comunicação com a turma sob sua regência. A dinâmica do fórum inicia- se 

a partir da publicação do tópico e de seus dados de cadastro (como data de encerramento 

da discussão, por exemplo), dando-se início ao processo de postagens, as quais são 

encadeadas hierarquicamente por data. b) Central de Mensagens, ferramenta utilizada 

para comunicações individuais, particulares. A central de mensagens permite ao aluno 

pesquisar outros usuários, facilitando assim a comunicação com outros alunos, com 

gestores acadêmicos, gestores do ambiente virtual, coordenadores e tutores/docentes, 

inclusive com possibilidade de anexar arquivos nas mensagens; c) Newsletter – 

semelhante à central de mensagem, a ferramenta newsletter é um dispositivo de envio 

de mensagens que se particulariza pela possibilidade de envio de comunicações do 

tutor/docente para o endereço eletrônico particular do aluno (sem necessidade de 

vínculo direto à plataforma). Tal propriedade permite ao tutor/docente manter-se no 

sistema e, ao mesmo tempo, comunicar-se com os alunos de uma determinada turma 

guardando-se sua inviolabilidade no campo “destinatário”, bem como a possibilidade de 

cópia oculta para garantir também a inviolabilidade do endereço eletrônico particular do 

aluno. 

 
Ressalta-se que a plataforma da Webaula não é exclusiva para disciplinas on-line, nos 

cursos em que ela é permitida. Os docentes/discentes presenciais também têm acesso  às 

mesmas ferramentas, enriquecendo assim as aulas presenciais. Além disso, nesse portal 

estão disponibilizados os planos de ensino e de aula de todas as disciplinas dos cursos 

ministrados na IES, o docente pode encaminhar e receber trabalhos, inserir material de 

aula, dentre outras facilidades. 

 
Sistema de Avaliação da Aprendizagem 

 
A avaliação da aprendizagem tem como princípio a verificação do aprendizado e aquisição 

das competências pretendidas, da capacidade de construir e consolidar conhecimentos 

científicos, técnicos, tecnológicos e gerenciais e habilidades e atitudes, a partir das 

necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios 

claramente  explicitados,  são  avaliados  os  conhecimentos  e o modo como os 
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alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação nas 

estratégias de ensino- aprendizagem e no próprio processo de formação dos alunos. 

 

Outro aspecto relevante é o princípio da  autoavaliação  como  instrumento  que favorece 

o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a 

aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. 

 
Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o  percurso 

formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: 

• A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já 

vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já 

possuem e suas expectativas em relação ao curso.  A  avaliação  diagnóstica  é feita 

em sala de aula, pelos professores, através de observações e registros; 

• A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o  desempenho 

revelado pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as 

atividades realizadas pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor 

planejar suas aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas 

diferentes; 

• A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção 

acadêmica, nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que 

essa modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, 

classificar, ordenar tipos diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer 

informações e questões que são analisadas para a tomada de decisão a cerca do 

melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional desejado. 

 
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação 

profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista 

como um processo indispensável para o (re) planejamento das ações educativas. 
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Ela não ocupa um espaço único e específico, com o  propósito  de  avaliar  o  que  o aluno 

produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem 

ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de 

registrar os resultados obtidos pelos alunos. 

 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3. 

 
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e 

realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de 

ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades 

que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau 

máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, 

atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas 

contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% 

da composição do grau final. 

 
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas, a partir de questões do Banco de Questões. 

 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

 Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média 

aritmética entre os graus das avaliações, sendo consideradas, apenas, as duas 

maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). 

A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

 Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

 Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 
 
 
Para  a avaliação  do Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC), ou trabalhos  de   mesma 
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natureza, será atribuído grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá 

ser igual ou maior do que 6,0. 

 

6.2.1 Graduação 
 

O ensino de Graduação, na ESTÁCIO EUROPAN, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, favorece a formação de profissionais com uma visão ampla e 

crítica da realidade local e regional. 

 
Por conseguinte, a ESTÁCIO EUROPAN objetiva fornecer ensino superior tendo como 

diretriz básica a concepção de que, para formar profissionais competentes e realmente 

aptos a atuar em um mundo em constante mudança e em contínuo processo de 

globalização, é necessário estimular o desenvolvimento das competências básicas que 

lhes permitam: pensar criticamente a respeito da realidade que os circundam; ser 

capazes de solucionar problemas, transferindo conhecimento a novas situações; ser 

capazes de argumentar; ser capazes  de  se  comunicar  por  escrito  e  oralmente; utilizar 

com facilidade os recursos de tecnologias da informação e, principalmente, dominar 

conhecimentos de seu campo de atuação profissional, ao mesmo tempo em que domine 

as noções fundamentais de sua área mais abrangente de conhecimento. 

 

Os cursos de Graduação objetivam a formação de profissionais que demonstrem 

habilidades para atuar como agentes de mudanças. Os alunos formados pela ESTÁCIO 

EUROPAN devem desenvolver suas atividades profissionais com uma visão ética, crítica 

e equilibrada sobre o seu papel na sociedade como um todo e sobre seu papel em sua 

área de atuação profissional em particular. 

 

 
6.2.2 Graduação Tecnológica 

 

O ensino de Graduação Tecnológica, na ESTÁCIO EUROPAN, em consonância com o 

Catálogo Nacional de Cursos, favorece a formação de profissionais com uma visão ampla 

e crítica da realidade local e regional. 

 

Os  cursos  de  Graduação  Tecnológica  objetivam   a  formação  de  profissionais      que 
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demonstrem habilidades para atuar como agentes de mudanças. Os alunos formados pela 

ESTÁCIO EUROPAN devem desenvolver suas atividades profissionais com uma visão ética, 

crítica e equilibrada sobre o seu papel na sociedade como um todo e sobre seu papel em 

sua área de atuação profissional em particular. 

 

 
6.2.3 Pós-graduação Lato sensu 

 

Na Pós-graduação, esta IES oferta atualmente um curso de especialização lato sensu, 

promovendo ações diversificadas e integrando os processos de ensino, pesquisa e 

extensão, a fim de capacitar o aluno para o pleno exercício profissional e da cidadania. 

 
6.3 Políticas de Pesquisa 

 
 
A Estácio EUROPAN, inicialmente, buscará realizar atividades de práticas investigativas 

que visam instigar o espírito de investigação científica, inerente ao ensino de qualidade, 

embora compreenda a impossibilidade de se dissociar o Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão. Sendo assim, a IES buscará fomentar e estimular tais atividades no âmbito de 

projetos interdisciplinares e Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC realizados no contexto 

de cursos de graduação, com vistas ao aprendizado de técnicas e métodos científicos 

aplicáveis na resolução de problemas. Objetivando concretizar os estímulos às atividades 

de Pesquisa a IES tem como proposta efetiva a promoção de um Encontro Anual 

Multidisciplinar entre os cursos com o objetivo de discutir suas  investigações, bem como 

fomentar a participação de docentes e discentes no Fórum de Iniciação Científica, bem 

como a participação dos docentes no Concurso de Ensaios e  Monografias. 

 
 

6.4 Políticas da Extensão 
 
 
A ESTÁCIO EUROPAN defende a formação do aluno para o mercado de trabalho sem 

deixar de lado, em hipótese alguma, a sinergia que existe entre o conhecimento  teórico 
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científico e a prática profissional, em que o primeiro não se sustenta sem o segundo e 

vice-versa. Assim, grande parte dos alunos da IES é constituída de “trabalhadores que 

estudam” e que buscam um curso com qualidade, que amplie as perspectivas do egresso 

no mundo do trabalho a partir da busca do conhecimento. 

 
Quanto às relações entre os alunos e o processo de ensino e aprendizagem, uma 

preocupação desta IES é o desenvolvimento da autonomia nos alunos, instigando-os à 

busca do conhecimento por meio de pesquisas, ao desenvolvimento de hábitos de 

estudo, à realização de trabalhos em grupo verdadeiramente cooperativos. Com 

orientações dessa natureza, pretende-se proporcionar o desenvolvimento de graus 

progressivamente mais elevados de autonomia, o que facilitará, no futuro, certa 

emancipação da condição de dependência profissional. 

 
Outro elemento importante na vida de uma Instituição de ensino superior encontra-se na 

existência de um clima favorável ao trabalho acadêmico que deve estar presente em todo 

o ambiente escolar: desde o momento  da entrada  de  discentes e  docentes  até as salas 

de aula, desde o corpo administrativo aos responsáveis pelos diversos setores  da 

atividade acadêmica. Daí a expressão  “comunidade  acadêmica”,  que abarca todos os  

envolvidos na observação das mesmas diretrizes organizacionais. 

 
Uma das grandes tarefas entendidas pela ESTÁCIO EUROPAN, já nos primeiros  semestres 

do ensino superior, deve consistir em estimular a  passagem  do  senso comum para o 

pensamento/conhecimento científico – inclusive incorporando novas linguagens e 

jargões técnicos. Trata-se de introduzir a argumentação regrada; de entender que o 

conhecimento é conjecturável; de trabalhar com metodologias autocorretivas; de 

desenvolver a objetividade; de aguçar o espírito crítico. 

Ao mesmo tempo, o processo de formação acadêmica promovido  por  esta  IES  estimula 

o empreendedorismo, considerado atualmente uma exigência no mundo 

contemporâneo, dadas as mudanças que vêm ocorrendo nas relações e modalidades de 

trabalho, assim como no cenário socioeconômico mundial. São desejados profissionais 

capazes   de    iniciativas   criativas,   singulares,   arrojadas,   versáteis,   tratando-se    de 
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empreendimento próprio ou não. 
 

Nessa ótica, as ações de Extensão têm como missão sistematizar e intensificar a troca   de 

conhecimentos entre a IES e a comunidade. Articuladas aos Projetos Pedagógicos dos 

cursos, as ações de Extensão promovem ações educacionais para além dos muros da 

Instituição, ao mesmo tempo em que são submetidas a um controle acadêmico que 

garante sua qualidade e adequação às demandas mais locais e específicas. 

 
A Instituição mantém atividades de Extensão que têm por objetivo geral tornar  acessível 

à sociedade o conhecimento de domínio da IES, seja por  sua  própria produção, seja pela 

sistematização ou pelo estudo do conhecimento  universal disponível. As atividades de 

Extensão são mantidas para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas 

de seus cursos e para estreitar as relações de intercâmbio entre a IES e a comunidade. 

 
A Extensão Universitária é desenvolvida por intermédio das seguintes atividades: 

 Eventos culturais, científicos ou de outros tipos que tenham como finalidade a 

criação de condições para que a sociedade tenha possibilidade de conhecer os bens 

científicos, técnicos ou culturais produzidos na IES ou de usufruir deles; 

 Serviços desenvolvidos em benefício à população; 

 Cursos de atualização, formação, aperfeiçoamento profissional, ampliação cultural, 

especialização técnica e outros que possam agregar conhecimentos à comunidade 

em geral. 

 
As atividades de Extensão objetivam viabilizar um canal de participação dos estudantes e 

um instrumento de articulação entre a comunidade interna da Instituição e a comunidade 

externa para troca de experiências e  conhecimentos,  em  consonância  com  o  Projeto 

Pedagógico Institucional. Ao estimular a participação dos estudantes   nos mais diferentes 

projetos, espera-se contribuir para sua formação, fazendo com que desenvolvam noções 

de responsabilidade social e de organização, além de auxiliar na difusão do conhecimento 

que circula na Instituição. Concomitantemente, tais participações  contribuem  na  criação   

de  vínculos  afetivos  entre  os  alunos  e  a   IES, 
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tornando a passagem dos estudantes pela Instituição rica em experiências interpessoais. 
 

Seu objetivo secundário é contribuir para a construção e consolidação  da identidade   da 

ESTÁCIO EUROPAN associando a Instituição com as causas da comunidade realizando 

trabalhos de prestação de serviços que beneficiem tanto seus alunos quanto a 

comunidade que a circunda. 

 
As ações de Extensão são contempladas também pelo Programa de Atividades 

Acadêmicas Complementares (AAC), proporcionando aos alunos dos cursos de graduação 

a oportunidade de participar de atividades práticas relacionadas aos cursos de sua 

formação desde o 1º semestre, reforçando a articulação do curso e dos estudantes com 

a sociedade. Elas devem ser elaboradas de acordo com as disciplinas do período e 

acompanhando as novidades do mercado  de  trabalho  e  da  área  profissional. O aluno 

precisa cumprir um determinado número de horas de atividades complementares (que 

varia dependendo do curso) e só pode colar grau após a  conclusão da carga horária total 

exigida pelo programa. Essa carga horária pode ser cumprida com as atividades que 

escolher, dentro da agenda de Atividades Complementares elaborada pelo NDE do  curso.  

A  agenda  pode  conter  visitas técnicas, projetos de natureza profissional, palestras, 

vídeos, participação em eventos, debates etc. 

 

O programa é baseado nos Quatro Pilares da UNESCO para a nova educação: aprender a 

ser (desenvolvimento pessoal); aprender a conviver (desenvolvimento social); aprender a 

fazer (competência produtiva) e aprender a conhecer (competência cognitiva). Os 

objetivos fundamentais das Atividades Acadêmicas Complementares são: 

 Permitir um contato inicial, por parte do estudante, com as atividades e 

situações inerentes à carreira por ele escolhida. 

 Proporcionar a vivência prática e situações que contribuam para seu crescimento 

pessoal e profissional, permitindo o desenvolvimento das  habilidades requisitadas 

pelas grandes empresas em seus processos seletivos. 

 Possuir esses diferenciais na era da globalização, obtendo visão de futuro para 



202  

trilhar o caminho para as grandes oportunidades. 
 

A IES também oferece cursos de Extensão, no sentido de complementar, ampliar, 

atualizar ou aprofundar a formação obtida nos cursos de graduação. A Extensão, na 

ESTÁCIO EUROPAN, é concebida como um processo educativo integrador. Nesse  sentido, 

a relação cultura-ciência-educação é utilizada para tomar acessível o conhecimento de 

domínio da Instituição, seja por sua própria produção, seja pela sistematização ou pelo 

estudo do conhecimento universal disponível. 

 
Assim sendo, a Faculdade, por meio de suas políticas de Extensão, busca favorecer o 

intercâmbio entre a IES e a comunidade do seu entorno; aumentar a probabilidade de 

que as pessoas e as instituições utilizem, da melhor maneira possível, o conhecimento 

existente na realização de suas atividades; captar recursos destinados ao incentivo e 

apoio às ações extensionistas; divulgar as ações para reforçar e ampliar parcerias com a 

comunidade acadêmica, setores governamentais e não governamentais com vistas a 

combater a exclusão em todos os setores da sociedade; articular melhor o ensino e a 

pesquisa com as necessidades da comunidade social que se pretende alcançar. 

 
As atividades de Extensão, regularmente vinculadas às práticas profissionais  dos  alunos, 

buscarão, no primeiro plano, o envolvimento destes sob a supervisão docente. Em 

segundo plano, buscar-se-ão parcerias com o poder público e  segmentos organizados da 

sociedade, seja na prestação de assessorias e consultorias,  seja  em ações que resultem 

na proposição de programas que objetivam o atendimento das necessidades mais 

relevantes da clientela a que se quer atender. 

 
A Extensão também poderá, a partir de sondagem das necessidades da comunidade, 

propor cursos de atualização e de aperfeiçoamento profissional, de especialização técnica 

e outros, de modo a que possam se constituir em instrumentos para maior acesso ao 

conhecimento existente, em convênio com outras instituições congêneres. 

 
A realização de eventos como: ciclos de debates/workshops, palestras, mesas redondas, 

abordando  temas  do  cotidiano  e  outros  de  interesse  geral,  com  painéis    variados, 
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reunindo apresentadores e debatedores de renome em áreas de interesse do curso, 

integrando comunidade acadêmica, entidades externas, órgãos públicos, comunidade em 

geral, também são atividades afeitas à Extensão. 

 

 
6.5 Políticas de Educação Inclusiva 

 
 
De acordo com o Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado 

aos Portadores de Necessidades Especiais (Decreto nº 5.296/2004 e Decreto nº 

5.773/2006): 

 

A IES buscará atender à Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, recrutando para 

seu quadro de pessoal intérprete de LIBRAS, tanto para atendimento ao aluno, como para 

atendimento ao público em geral. Em relação às instalações físicas, os ambientes estão 

adequados às necessidade de promover mobilidade e acesso os portadores de 

necessidades especiais. 

 
Em relação ao seu plano de promoção  de  acessibilidade  e  atendimento  prioritário, com 

respeito a alunos portadores de deficiência física, as instalações físicas atendem  aos 

seguintes requisitos: 

 Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo acesso aos espaços de uso coletivo; 

 Reserva de vagas de estacionamento com fácil acesso ao prédio da IES; 

 Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeira de rodas; 

 Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível 

aos usuários de cadeira de rodas. 

 
No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, assume o compromisso 

formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso de: 
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 Manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora 

braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz (DOSVOX), gravador e 

fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento 

para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, 

réguas de leitura, scanner acoplado a computador; 

 Adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de fitas 

sonoras para uso didático. 

 
Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, a IES assume o compromisso 

formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, de: 

 Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este  não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno; 

 Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

 Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

 
Em relação à Inclusão de portadores de necessidades especiais: 

 
 
Alunos surdos: 

Com o objetivo de promover a inclusão de deficientes auditivos no meio escolar e na 

sociedade, a IES atende aos alunos portadores dessa deficiência. Esse trabalho vem sendo 

desenvolvido e aprimorado gradativamente, visando melhorar a qualidade do 

atendimento das necessidades dos alunos, na área pedagógica, e realizar  uma verdadeira 

inclusão ao promover ações com os alunos surdos, com os ouvintes, com professores, 

funcionários  e com o corpo dirigente da Instituição. A Instituição respeita  as limitações 

desses estudantes, reconhecendo-os como cidadãos dotados de capacidades, que 

necessitam de oportunidades para desenvolvê-las. 



205  

Nas últimas décadas, os movimentos relacionados com a educação de surdos e língua  de 

sinais (LIBRAS) estão conquistando vários espaços. Através de instituições representativas 

destes movimentos, como, por exemplo, a Federação Nacional de Educação e Integração 

de Surdos (FENEIS) avançou-se significativamente, em termos políticos, tendo como 

consequência, o reconhecimento de aspectos que têm impacto  na vida das pessoas 

surdas. Esse processo de conquistas culminou com a Lei de Libras nº 

10.436 de 2002, e, mais recentemente, com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, que regulamenta a Lei. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece  a  Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) como uma linguagem usada pelas comunidades surdas 

brasileiras no País. 

 
Diante de tais conquistas, torna-se realidade a inclusão dos surdos na sociedade, no 

sentido de colocar o surdo entre os ouvintes, mas no sentido de garantir o exercício da 

cidadania do surdo enquanto brasileiro. Esta inclusão tem sido traduzida de diferentes 

formas, mas certamente uma delas é garantir que eles tenham acesso aos conhecimentos 

curriculares do ensino superior, criando condições para o ingresso e permanência dos 

surdos nas faculdades e universidades. 

 
Sendo assim, a IES se compromete a oferecer aos alunos portadores de deficiência 
auditiva: 

 
 Intérprete aos alunos portadores de deficiência auditiva. Os intérpretes  traduzem 

as aulas para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), assim como para o português, 

trabalhos apresentados por alunos surdos em LIBRAS;

 Contato com empresas para colocação dos alunos portadores de deficiência 

auditiva no mercado de trabalho como estagiários ou funcionários, mostrando às 

empresas as capacidades, habilidades e competências desses estudantes;

 Aulas  de LIBRAS aos alunos ouvintes  por meio de cursos  de Extensão, visando   à 

inclusão dos alunos deficientes. Há também oficinas de LIBRAS para professores e 

funcionários da Instituição, com o mesmo objetivo.

 
A  respeito  do  tratamento  diferenciado  aos  portadores  de  necessidades  especiais, a 



206  

Instituição está comprometida em disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte: 

 Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 

 Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e 

à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme  estabelecido  nas 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

 Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais -  LIBRAS e 

no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS; 

 Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência 

visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

 Disponibilidade de área especial  para  embarque  e  desembarque  de  pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 Sinalização ambiental para orientação; 

 Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador 

em locais e edificações de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de 

vacina atualizada do animal; e 

 Existência de local de atendimento específico. 
 
 

Em relação às Políticas de Educação Inclusiva a IES está  comprometida  em  implementar 

ações de inclusão dos Portadores de Necessidades Especiais (visuais, auditivos, físicos, 

mentais) focadas nos aspectos técnicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra de 

barreiras arquitetônicas, atitudinais e educacionais, bem como as especificidades e 

peculiaridades de cada deficiência. Estas ações  pretendem promover, a reflexão sobre o 

papel do educador e da Instituição em sua prática pedagógica. 

 
Dentre as ações a serem implementadas, destacam-se: 
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 Seminários sobre acessibilidade; 

 Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para estudantes e servidores; 

 Mesa redonda sobre inclusão e diversidade; 

 Palestra para estudantes e servidores sobre a inserção do PNE no mundo 

do trabalho; 

 Inserção no Calendário Acadêmico do Dia da Inclusão; 

 Estimular o espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo 

que o estudante formado não apenas acumule  conhecimentos  técnicos, mas 

valores sociais consistentes, para que atue na sociedade de forma consciente 

e comprometida. 

 

 
7 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
7.1 Políticas de Responsabilidade Social 

 

A Faculdade busca desenvolver e apoiar iniciativas de cunho social, visando partilhar com 

a comunidade conhecimentos obtidos com as atividades de ensino e pesquisa realizadas 

por seus diversos cursos. A Instituição considera como primordiais as necessidades e 

demandas do entorno social. Nessa perspectiva, entende que sua responsabilidade social 

está relacionada, sobretudo, à sua contribuição para a inclusão social, o desenvolvimento 

econômico e social, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural. 

 
A Faculdade cumpre seu papel social, promovendo a inclusão social e possibilitando   aos 

alunos  fortalecer  a sua formação e  sua  cidadania,  de  acordo com  o explicitado  na  sua 

Missão. As ações são realizadas para: 

 

 Manter e ampliar o relacionamento participativo e produtivo da Faculdade com 

instituições, empresas e organizações públicas e privadas, locais e regionais; 

 Promover a inclusão social, mediante a celebração de  parcerias  com  os Governos 

Estadual e Federal participando de programas como Escola da Família, o PROUNI e o 

FIES, que ampliam o acesso de pessoas de baixa renda ao ensino superior; 
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 Ampliar a inclusão social mediante a concessão de auxílios do Programa de Bolsas 

de Estudos que a Faculdade mantém com a Prefeitura e empresas de Cotia e região;

 Fomentar a responsabilidade social no ensino, mediante a oferta de atividades de 

nivelamento, o envolvimento de calouros em programas sociais, a validação de 

atividades complementares tais como eventos culturais, visitas a museus e exposições 

e a preocupação com o atendimento a Portadores de Necessidades Especiais;

 Promover a cultura, o conhecimento e a redução das desigualdades na 

comunidade do entorno mediante a realização de eventos abertos à comunidade para 

discussão de temas relacionados à preservação ambiental e ao desenvolvimento 

socioeconômico sustentável de Cotia e região.

 
Sempre em consonância com a sua  Missão,  a  Instituição  desenvolve  projetos  visando 

ao desenvolvimento da região na qual está inserida, promovendo a cultura, o 

conhecimento e a redução das desigualdades da comunidade do entorno. 

 

Um dos projetos institucionais no âmbito da responsabilidade social é  o  DIA  E.  A  iniciativa, 

tem três grandes objetivos: prestação de serviços para as comunidades no entorno da Estácio; 

geração de oportunidades para os alunos; e a promoção da integração entre as diversas áreas da 

Estácio. 
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Além do DIA E Nacional, a ESTÁCIO EUROPAN promove outros projetos de 

Responsabilidade Social, articulados à Extensão, tais como: 

 
 

Fórum Social dos Tecnólogos – Desfile 
Social - arrecadação de roupas em bom 
estado entre nossos alunos para 
posterior desfile e doação para a 
comunidade local 

Anual Cursos Superiores de Tecnologia 
da IES 

RH em Ação Anual Todos os cursos, E3 – Espaço 
Estágio e Empregos 

Sustentabilidade na IES Permanente Todos os cursos 

Semana de Cultura Brasileira na 
Estácio São Paulo 

Anual Todos os cursos 

Dia da Criança: Adoção de uma escola da 
comunidade para celebração da dia da 
criança com arrecadação de brinquedos 
entre nossos alunos 

Anual Todos os cursos 

Trote solidário: Arrecadação de 
alimentos entre os alunos para doação 
para a ONG NUEPO 

Semestral Institucional 

 

Em relação à Responsabilidade Social, e também articulado à Extensão, a ESTÁCIO 

EUROPAN, buscará desenvolver na vigência deste PDI, o Programa Faculdade da Melhor 

Idade. 

 

Componentes curriculares e iniciativas relacionadas à responsabilidade social, nos projetos 
pedagógicos dos cursos. 

 

Em relação ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 

(CNE/CP Resolução 1/2004), vale destacar que o estudo das relações étnico-raciais, bem 

como questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes deverão ser 

incluídos, da seguinte forma: 

 no projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de 

diferentes disciplinas e em atividades curriculares dos cursos, as Atividades 

Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa, 
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em abordagens dos estágios, etc. 

 em disciplinas como Análise Textual, que trata as questões socioculturais, 

refletidas por meio de textos; Fundamentos das Ciências Sociais que desenvolve 

o tema nas questões; 

 em disciplinas específicas para o tratamento do tema, como é o caso das 

Licenciaturas. 

 
De acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Parecer CNE/CP nº 

14/2012, de 6 de junho de 2012, a educação ambiental (EA) está representada pelos 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação 

Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, 

participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o 

reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões 

transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se 

integram. A EA avança na construção de uma cidadania responsável voltada para culturas 

de sustentabilidade socioambiental. 

 

Desta forma, os Projetos Pedagógicos dos cursos da  IES  deverão  apresentar  a educação 

ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente, representando um 

eixo transversal em atividades curriculares dos cursos, Atividades Acadêmicas 

Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa, em abordagens dos 

estágios, etc. 

 

Vale destacar também, o importante papel que desempenha no estudo da ética 

ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes. 

 

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012),  os  projetos  pedagógicos  dos  cursos 

deverão tratar desse tema de modo misto, de forma transversal, em atividades 
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curriculares dos cursos. 
 

Programa de Bolsas 
 

A IES oferece aos alunos diversas modalidades de bolsas de estudo a fim de garantir 

uma inclusão maior de alunos no ensino superior. 

 
Tipos de Bolsas oferecidas aos alunos: 

 
 BOLSA ENSINO MÉDIO PÚBLICO 10% a 20%

 
 

A Bolsa é um desconto em porcentagem aplicado sobre o valor da mensalidade 

do aluno, concedida a alunos egressos do ensino médio público. 

 
 BOLSA MATURIDADE (35 A 39 ANOS- 20%), (40 A 49 ANOS -25%) e (50 ANOS 

OU MAIS 30%)
 

Esta Bolsa é oferecida para incentivar pessoas mais velhas a ingressarem no 

primeiro curso de graduação, ou incrementarem sua formação com outro curso. 

 
 BOLSA REABERTURA 15% A 50%

 
Incentiva os alunos trancados a voltarem aos estudos. 

 

 BOLSA SEGUNDA GRADUAÇÃO 20%
 

Incentiva alunos que já tenham feito uma graduação a incrementarem a sua 
formação com um segundo curso. 

 
 
 

 BOLSA SEGUNDA GRADUAÇÃO EGRESSO 25%
 

Incentiva nossos ex-alunos a voltarem para os estudos com uma segunda 
graduação ou para programas depós-graduação. 

 
 

 PROUNI
 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Governo Federal, é destinado 

à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de Graduação   e 



212  

Sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. 

Esta bolsa é concedida desde a matrícula e não necessita de recadastramento. 

 
 BOLSA EMPRESA (10% A 30%)

A ESTÁCIO EUROPAN possui convênio com empresas  na  região  oferecendo  uma 

bolsa de 10% a 30% do valor da mensalidade (com descontos) aos funcionários 

destas empresas e seus dependentes, independentemente do cargo ou função. 

Esta bolsa é fornecida com recursos financeiros  próprios  da Instituição, não 

havendo por parte da empresa conveniada nenhum custo ou ônus. 

 
Ações de Responsabilidade Ambiental 

 

 Somos parceiros da ONG S.O.S Mata Atlântica para desenvolvimento de atividades de 

extensão e pesquisa - alunos e professores monitoram a qualidade da água do rio 

Cotia. Responsável: Profª Drª Alessandra Majer, juntamente com 6 alunos do CST em 

Gestão Ambiental.

 Parceria com ONGs para coleta de baterias, equipamentos eletrônicos e óleo de 

cozinha para reciclagem.

 Palestras educativas na faculdade sobre reciclagem.
 
 

 

8 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE: estratégias e meios  
 
 
A comunicação é um fator estratégico e de extrema importância em uma Instituição    de 

ensino. As novas tecnologias permitem a informação em tempo real, seja por meio  de 

seu ambiente virtual, via atendimento telefônico ou atendimento pessoal. A comunicação 

com a sociedade engloba diferentes instrumentos, que tem como público- alvo tanto a 

comunidade interna como a comunidade externa, conforme discriminados nos itens que 

se seguem. 

 
A política de comunicação da Instituição é definida em dois grandes níveis: (I) por um lado,  

a  estrutura  organizacional  define  as  atribuições,  competências  e  instâncias de 
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decisão; e por outro, (II) os sistemas de comunicação definem os procedimentos e  canais 

de comunicação interna e externa. 

 
Os diversos órgãos que  compõem  a estrutura organizacional  da IES (ver Regimento  em 

anexo) delineiam, por meio de suas atribuições e instâncias de decisão, procedimentos e 

fluxos de comunicação dentro e fora da Instituição. Isso se dá por  meio de portarias, 

editais e demais instrumentos legais pertinentes, além da própria composição dos Órgãos 

Colegiados, bem como de procedimentos rotineiros de trabalhos ligados a cada uma das 

funções (exemplo: reuniões de Coordenadores de Curso com docentes a fim de 

acompanhar, controlar e avaliar as atividades de ensino do curso). 

 
No site desta IES, destinado aos alunos, professores e comunidade externa, é concentrada 

a maioria das informações da Instituição, tais como informações acadêmicas, cursos, 

eventos, atividades. 

 
 

8.1 Comunicação com o Público Interno 
 
 
Na comunicação interna, o instrumento mais utilizado entre os diversos setores é o e- 

mail institucional que se constitui em uma forma de comunicação online. O e-mail 

também é muito utilizado na comunicação entre a Secretaria e Professores para 

comunicados sobre reuniões, datas e prazos de avaliações, eventos, visitas técnicas e 

divulgação de cursos e dependências. 

 
Nos documentos escritos como memorandos e comunicados, são descritas  as atividades 

que deverão ser realizadas pelo corpo docente e pelos funcionários e que necessitam de 

comprovação de protocolo, para posterior constatação do cumprimento dos prazos 

estipulados. Outra forma de comunicação são os murais: neles são deixados avisos e 

comunicados de simples assimilação por todos os envolvidos, ou seja, alunos, professores 

e funcionários. Os seminários institucionais e reuniões setoriais e gerais também são 

canais de extremaimportância. 
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Outro instrumento de comunicação interna para professores e funcionários é a 

INTRANET, tal sítio pode ser acessado pela rede interna de computadores. A Intranet 

reúne os dados da mantenedora da IES e é acessada  pelo  link  http://estacio.intranet.br, 

onde podem ser consultados dados que dizem respeito à relação entre mantida e 

mantenedora, envolvendo as áreas de gestão corporativa, mercado e desenvolvimento 

de pessoas. A Intranet também conta com um Canal do Atendimento, onde  é  possível  

acessar  informações  úteis  para informação aos alunos e candidatos. Ou seja, é um meio 

interno de comunicação que fornece dados para melhoria da comunicação com outros 

públicos. As reuniões de equipe também são utilizadas para a comunicação das 

informações. 

 
O Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) incorporou novas formas de extração de 

relatórios por parte dos professores e da administração da IES. Um exemplo é o 

acompanhamento de requerimentos pendentes, cujos relatórios permitem que a Direção 

empreenda esforços para avançar nesse quesito. O Sistema Integrado Acadêmico (SIA), que 

é a plataforma de controle acadêmico, teve o seu tempo de indisponibilidade reduzido, o 

que quer dizer que as operações geradas nele têm sido mais rápidas. Os coordenadores 

também receberam treinamento para acesso aos serviços do sistema o que qualificou o 

atendimento ao aluno e professor. 

 
O SIA permite uma base de dados da vida acadêmica dos alunos, bem como a  integração 

de informações gerais da Instituição. Aos alunos, estão disponíveis no SIA os serviços de 

Biblioteca Virtual, Secretaria Virtual (serviços de Requerimentos on line), Calendário 

Acadêmico, Campus Virtual, vagas para Estágios e Empregos dentre outras facilidades.  

Os professores  possuem acesso às pautas para lançamento de frequência   e notas, 

Biblioteca Virtual, lançamento de conteúdo, quadro de horário. Para os gestores e 

colaboradores, o SIA permite o acesso com através da matricula, aos links da área a qual 

é responsável, desta forma quem atua com a área financeira  apenas  possui  acesso a 

esta, e assim por diante. Dentro do SIA também está alocado o Painel do Professor, uma 

página com informações e notícias de interesse dos professores da IES, incluindo  tanto  

as  demandas  internas  como  lançamento  de  notas  e  frequência     e 

http://estacio.intranet.br/
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calendário acadêmico, por exemplo, quanto informações pertinentes à vida acadêmica 

em geral, como possibilidades de publicação e editais de financiamento abertos. 

 
A Avaliação Interna - AI também se constitui numa forma de comunicação com o público 

interno, pois, através da voz dos alunos e professores, a Instituição obtém dados sobre a 

opinião de seus públicos internos quanto ao ensino e serviços ofertados. A IES estimula a 

divulgação da Avaliação Institucional (avaliação Interna) de forma a alavancar a adesão dos 

docentes e discentes. Assim, a adesão da avaliação institucional tem aumentado a cada 

semestre. Após o relatório da AI ter sido consolidado, os docentes são convocados pela 

coordenação do curso a ter ciência da avaliação realizada pelos alunos, e assim podem 

definir estratégias de melhoria. Os resultados também são divulgados aos discentes através 

da apresentação em gráficos, fixados nos quadros de avisos. 

 
A comunicação com os discentes, ainda, é realizada por meio de: 

 Representação estudantil em reuniões com o coordenador de curso; 

 Representação estudantil em reuniões com o diretor de campus; 

 Murais distribuídos no campus. 

 Ações especiais do telemarketing somente para informações pontuais. 

 Site institucional, que pode ser acessado pelo endereço www.estacio.br. Nele, 

alunos e comunidade podem obter informações das mais variadas ordens, tais 

como: cursos em destaque, formas de acesso, ENADE, Ouvidoria, Agenda de 

Eventos, Notícias, Financiamentos e Avaliação Institucional. 

 
A comunicação com os funcionários  administrativos  é  realizada  por  meio  de  e-mails e 

reuniões setoriais dos gerentes com seus grupos de trabalho e por meio da INTRANET. 

 
A Conecta é uma rede social corporativa aberta para todos os colaboradores. Baseada nos 

pilares de colaboração, conhecimento e relacionamento, a ferramenta permite total 

integração entre todas as áreas, bem como importantes trocas de informações que 

agilizam a rotina de trabalho. Além de posts e comentários, há possibilidade de 

recomendar conteúdos, armazenar documentos, criar discussões, votações, e galerias  de 

imagens e vídeos  nas comunidades. Pode ser  acessada de  qualquer lugar,  inclusive 

http://www.estacio.br/
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fora da rede da  Estácio. 
 

A comunicação da Instituição com o corpo docente acontece, ainda, por meio de: 

 Reuniões de planejamento no início de cada semestre realizadas com a 

Diretoria Acadêmica e coordenadores de curso; 

 Reuniões com o diretor da Faculdade; 

 Reuniões mensais com os coordenadores, além de reuniões extraordinárias 

para tratar de assuntos específicos. 

 E-mails. 
 

 
8.2 Comunicação com o Público Externo 

 
 
Os programas de Extensão e projetos institucionais que visam qualquer tipo de 

relacionamento ou atendimento à comunidade externa são, também, uma forma da IES 

se comunicar com a sociedade de maneira mais ampla, já que todo projeto extensionista 

é, por definição, uma atividade de difusão do conhecimento e da experiência da 

Faculdade. 

 
Dentro deste contexto, é  preocupação  constante  na  ESTÁCIO  EUROPAN  a manutenção 

e ampliação de sua interação com a comunidade local por meio de um relacionamento 

participativo e produtivo com instituições, empresas e organizações públicas e privadas. 

 
A cooperação e parcerias com instituições e empresas constituem focos de atenção para 

a política de comunicação com a sociedade, uma vez que a aproximação com instituições 

e empresas tem uma importância significativa na estruturação dos cursos da ESTÁCIO 

EUROPAN. Esta relação proporciona ganhos institucionais, seja por meio de estágios, 

visitas ou até mesmo por meio da prestação de serviços. 

 
Esta articulação se dá pela realização de projetos e ações desenvolvidos pela Empresa 

Júnior da Instituição, que presta serviços a empresas no entorno da Instituição, bem como 

por meio da Central  de Estágios e Empregos, especialmente  criada para    auxiliar 
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os alunos a buscarem estágios ou empregos na área que estudam. Esta Central  é  a ponte 

entre os alunos da IES e o mercado de trabalho, pois mantêm parcerias com empresas, 

que oferecem aos estudantes  dos  diversos  cursos  oportunidades  de estágios e 

empregos, sem nenhum custo adicional para os alunos ou para as empresas contratantes. 

O acesso se dá por meio do endereço na Internet http://portal.estacio.br/estagios-e-

empregos.aspx 

 

Divulgação (publicidade e assessoria de imprensa) 

 
A comunicação por meio da publicidade e propaganda tem o poder de divulgar os 

diferenciais e inovações da Instituição, de forma a possibilitar a projeção de sua imagem 

pública de maneira abrangente. Um dos canais da comunicação externa da ESTÁCIO 

EUROPAN é a publicidade, utilizada para comunicar os produtos tais como  novos  cursos, 

processo seletivo, eventos para a comunidade, eventos sociais etc. 

 
Para o processo de comunicação e divulgação a ESTÁCIO EUROPAN  utilizar-se-á  de meios 

tais como mídia exterior, internet, marketing direto, e-mail marketing, cartazes em locais 

estratégicos etc. Essa  comunicação  é  dividida  por  período  de  captação  e os meios são 

selecionados de acordo com as pesquisas de audiências, público alvo e investimento. 

 

 
8.3 Relação de Parcerias com a Comunidade 

 
É preocupação da IES a interação com a comunidade local, através de um relacionamento 

participativo e produtivo com instituições, empresas e organizações públicas e privadas. 

A IES, por meio de interação com instituições fomentadoras de estágio, buscará 

disponibilizar aos seus alunos  as  melhores  oportunidades  de  aplicação do 

conhecimento adquirido. Os cursos de Extensão, palestras e oficinas são, em sua maioria, 

abertas ao público externo e com foco no mercado de trabalho. A Faculdade mantém 

convênios com empresas da região de Cotia e com o setor público. 

 
Outras  formas  da  política  de  envolvimento  da  Instituição  com  a  comunidade    que 

http://portal.estacio.br/estagios-e-empregos.aspx
http://portal.estacio.br/estagios-e-empregos.aspx
mailto:Fale@radial.br
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serão utilizadas são as seguintes: 

a) Atuação institucional junto aos campos de estágios supervisionados, de estágios 

extracurriculares, convênios ou protocolos de cooperação; 

b) Utilização pela comunidade do espaço físico da Biblioteca e dos Laboratórios da 

Instituição; 

c) Cumprimento e ampliação de Convênios e Protocolos de Intenção de 

Cooperação Técnico-Científica. 

d) Realização de diversos eventos tais como: seminários, palestras, painéis, visitas, 

entre outros. 

 

 
8.4 Ouvidoria 

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a Faculdade e a comunidade interna e 

externa, visando ao atendimento às manifestações emanadas pelos usuários. É  um órgão 

interno subordinado à Diretoria Geral e possui regulamento próprio (em anexo) em 

conformidade com a Legislação em vigor. 

 
Cabe à Ouvidoria: 

I. Receber, analisar e encaminhar as manifestações recebidas às Áreas 

competentes; 

II. Acompanhar as providências adotadas nas manifestações recebidas; 

III. Sugerir alterações nos procedimentos adotados, de acordo com as  demandas 

apresentadas, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços 

educacionais prestados pela Faculdade. 

 
A Ouvidoria atua no pós-atendimento, na mediação de conflitos entre o demandante     e 

a Instituição, procurando personalizar o atendimento e possui as seguintes atribuições: 

I. Receber as manifestações dos demandantes - reclamações,  críticas,  denúncias, 

sugestões, consultas ou elogios - sobre procedimentos e / ou práticas adotadas 

pela Instituição; 

II. Analisar as informações recebidas, dando o tratamento adequado e 

encaminhando,  se  for  o  caso,  às  áreas  competentes,  sempre       buscando 
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soluções; 

III. Acompanhar as providências adotadas, requisitando esclarecimentos e a 

solução, e manter o demandante informado. 

IV. Garantir uma resposta satisfatória aos demandantes no  menor  prazo  

possível, fornecendo-a ou orientando como o usuário poderá obtê-la; 

V. Agir com transparência, imparcialidade e respeito, resguardando o sigilo 

necessário; 

VI. Propor melhorias nos procedimentos, sugerindo ações corretivas, 

aprimoramento nos processos e procurando desburocratizar rotinas; 

VII. Registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas 

oferecidas aos usuários; 

VIII. Gerar relatórios com dados gerenciais e estatísticos que possibilitem o 

acompanhamento e identificação dos pontos críticos, contribuindo para a busca 

de soluções e melhorias. 

 
A comunicação com a Ouvidoria da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias se dará: 

 
I) por telefone, através do contato gratuito 0800 282 3231; 

 
II) pelo link Ouvidoria na página eletrônica: 

http://portal.estacio.br/unidades/; 

 

III) diretamente no formulário de ouvidoria encontrado no endereço eletrônico: 

http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx. 

 

A Ouvidoria atua sobre demandas, problemas acadêmicos, éticos e financeiros dos alunos 

que, por qualquer motivo, não foram adequadamente tratados pelas estruturas de 

atendimento e/ou coordenação de curso. Se houver necessidade, o aluno (ou grupo de 

alunos) poderá agendar reunião com o Ouvidor utilizando as ferramentas citadas. O 

Ouvidor é designado através de Portaria. 

http://portal.estacio.br/unidades/%20faculdade-estacio-montessori-de-ibiuna.aspx
http://portal.estacio.br/ouvidoria.aspx
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8.5 Disponibilização de Informações Acadêmicas 
 

De acordo com as determinações da Portaria 40/2007, alterada pela Portaria Normativa  MEC 

nº 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2012, as informações acadêmicas estão 

disponibilizadas no site da Estácio Europan, na Secretaria e na Biblioteca da Faculdade, bem 

como nos seus murais internos. 

 

9 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL  

 
9.1 Corpo Docente 

 
 
A ESTÁCIO EUROPAN tem como política a contratação e reposição de professores com 

sólida formação acadêmica aliada a uma considerável experiência profissional e  docente. 

Assim, a titulação formal tem sido usada como um dos indicadores de  avaliação das 

Instituições de Ensino Superior Brasileiras, seguindo uma tendência internacional. Esse 

indicador fundamenta-se na ideia de que a titulação formal melhora a qualidade docente 

e, consequentemente, a qualidade do ensino ministrado pela Instituição. Isso quer dizer 

docentes capazes de ministrar boas aulas e de produzir conhecimento científico e 

tecnológico de qualidade. Como essa evidência não tem sido contestada e, também, 

como não existem provas que contrariem esse pressuposto, tornou-se consenso a 

utilização desse indicador para medir a qualidade do ensino. 

 
Sendo assim, a ESTÁCIO EUROPAN procurou construir seu quadro de docentes com um 

percentual adequado de docentes titulados, buscando combinar esse indicador com 

outros fatores, tais como: 

 Pluralidade de origem institucional onde se formaram os docentes, com 

possibilidades reais de que as perspectivas teóricas e metodológicas oferecidas aos 

estudantes sejam diversificadas; 

 Equilíbrio em termos  de faixa etária, com participação de jovens que iniciam   sua 

trajetória acadêmica ao longo dos últimos cinco anos e outros docentes bastante 

experientes; 
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 Equilíbrio saudável em termos da titulação das áreas específicas de cada curso 

ministrado na Instituição e docentes com titulação em outras áreas, como 

Sociologia, História, Economia e Psicologia. Este fato possibilita a ocorrência de 

uma abordagem interdisciplinar efetiva nos cursos. 

 
A Instituição também acredita ser fundamental compor seu quadro docente com 

professores que estejam afinados com a estrutura institucional e com seus objetivos 

mais legítimos, que acabam  por se constituir  como identidade da ESTÁCIO EUROPAN  e 

do seu Projeto Pedagógico Institucional. Ou seja, um grupo de docentes que não apenas 

se identifica com este projeto pedagógico como também contribui de forma vigorosa 

para seu aperfeiçoamento e gradual eficácia teórica e metodológica. 

 
A referência a essa aderência do perfil docente em face da concepção do PPI é relevante 

na medida em que o projeto pedagógico é socialmente construído e um de seus atores 

principais é exatamente o grupo de professores que o realiza cotidianamente, a partir  de 

suas próprias perspectivas sobre a educação. São as competências e habilidades do Corpo 

Docente que, afinal, tornam concreto o que é apenas intenção. Projetos Pedagógicos e 

currículos deixam de ser abstrações apenas quando se materializam em forma de práticas 

e resultados alcançados. 

 
Em decorrência de sua Missão, em relação ao corpo docente, a ESTÁCIO EUROPAN busca 

atender aos requisitos legais em relação à titulação dos professores, ou mesmo 

ultrapassá- los na medida da conveniência. Entretanto, esses docentes devem ser 

aproveitados, quase que exclusivamente em sala de aula, com o trabalho voltado para a 

excelência do ensino e atendimento aos alunos, uma vez que a  Instituição  não  pretende 

realizar pesquisas. Parte deles deve, também, voltar-se para atividades de Extensão, 

praticadas concomitantemente com o ensino, já que os projetos de Extensão buscam 

estabelecer um diálogo dos cursos com a comunidade social em que os cursos estão 

inseridos. 
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9.1.1 Corpo Docente: composição 
 
 
Hoje, a ESTÁCIO EUROPAN conta com um quadro docente composto por 60 professores, 

conforme demonstra a tabela abaixo. Em relação à titulação e ao regime de trabalho, 

atualmente, o corpo docente está composto da seguinte forma: 

 
 TITULAÇÃO 

 

 

Titulação Número deprofessores Percentual 

Doutor 5 9% 

Mestre 20 33% 

Especialista 35 58% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 REGIME DE TRABALHO 
 

 
Regime Trabalho Número deprofessores Percentual 

Horista 28 46,5% 

Parcial 22 36,5% 

Integral 10 17% 

Total 60 100% 

 
 
 
 

9.2 Políticas de Qualificação 

 
Todos os docentes da ESTÁCIO EUROPAN têm acesso e são incentivados a participar    do 

Programa de Incentivo à Qualificação Docente – PIQ - que é composto por 4 vertentes: o 

PIQ Formação Continuada, o PIQ Mérito, o PIQ Fórum e o PIQ Remuneração. 
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9.2.1 PIQ Formação Continuada 
 

O PIQ Formação Continuada é a capacitação voltada ao aprimoramento acadêmico do 

professor. É composto por módulos, na modalidade online, em que são  discutidos temas 

ligados às práticas pedagógicas. 

 
O objetivo desta vertente do PIQ é promover a formação continuada, o estimulo à 

pesquisa e o reconhecimento e a valorização de práticas  pedagógicas que o docente  cria 

e implementa em sala deaula. 

 
Os módulos online que serão ofertados: 

 
 

Curso
s 

 
   Aprovado  

Aprendizagem colaborativa em EAD 0 

Avaliação do processo ensino-aprendizado 11 

Educação e sustentabilidade 1 

Elaboração de questões 2 

Elaboração de questões - educação e licenciaturas 15 

Ensino e avaliação por competências 2 

Ensino Superior e TICs: desafios e possibilidades 12 

Formação de autor material didático 0 

Formação de professores para docência online 13 

Mediação pedagógicoa em EAD 1 

Metodologia do caso concreto 6 

Metodologias e estratégias de ensino 16 

Modelo de ensino Estácio 55 

Planejamento de ensino 14 

Relação professor aluno 8 

Tecnologia e Rec. Educação Dig. no ensino superior 1 

Uma leitura sobre a leitura 2 

Valores, ética e diferença 2 

Voz 3 

Total 164 
 
 
 
 

O PIQ Formação  Continuada é contínuo  durante os semestres  letivos e  a cada ano  

são discutidos e sugeridos novos módulos. 
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Observa-se que há um Plano de Qualificação e Capacitação Docente que abrange: 
 
 
Capacitação Interna: aquela que é desenvolvida na própria Instituição, pela oferta de 

cursos de pós-graduação lato sensu e processos internos e contínuos de reciclagem do 

corpo docente, como cursos de atualização, programas específicos de capacitação, 

palestras e seminários. 

 

Capacitação Externa: quando a Instituição envia professores para outros centros de 

formação, seja por não ter condições de oferecer um projeto internamente ou para evitar 

uma excessiva endogenia. Na maioria dos casos, ocorre, aqui, um incentivo à titulação do 

corpo docente com um Programa de Bolsas de auxílio financeiro para ser utilizado em 

Programas Stricto Sensu em outras instituições, e também em convênios com a 

Universidade Estácio de Sá. 

 
Entre os anos de 2012 e 2014 quatro docentes foram contemplados com Bolsa Mestrado 

 
 
– 2012.1 Mestrado 

Daniel Martins Candido da Silva – Mestrado na UNESA no programa de Saúde da Família. 
 
 
– 2012.2 Mestrado 

Carmem Eliana da Silva Pozza – Mestrado em Ciências Contábeis. 

 
2013.2 – Mestrado 

Leandro Gonçalves Meireles – Mestrado em Tecnologia. 

Marco Antonio Santos – Mestrado em Administração 

 
Existem também programas de formação e capacitação especificamente destinados aos 

Coordenadores de Curso, com foco na gestão e aspectos didático-pedagógicos,  tais como 

avaliação e dinâmicas deaula. 
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PCG - Programa de Coordenador Gestor 

Cursos 

Competências do coordenador gestor 

Elaboração dequestões 

Ensino e avaliação por competências 

Gestão do polo EAD 

Gestão financeira de cursos 

Governança corporativa 

Liderança e gestão de equipes 

Marketing educacional e captação de alunos 

Planejamento de ensino 

Políticas e legislação do ensino superior 

Processos e ferramentas acadêmicos 

Sistema de Gestão 

 

O PIQ Formação está atualmente vinculado à Universidade Corporativa da Estácio - 
EDUCARE 
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9.2.2 PIQ Mérito 

 
O PIQ Mérito apresenta como finalidade a valorização da produção docente, o 

aprimoramento no exercício do magistério superior e nas atividades de pesquisa e o 

estímulo à produção do conhecimento com relevância científica e social. 

 
Neste PIQ Méritodestacam-se: 

 Concurso Interno Nacional de Produção Científica, Projetos de Extensão e Ensaio. 

 Programa de Bolsas Stricto-sensu - Mestrado e Doutorado 

 
 Programa de Subsídio a eventos científicos em âmbito regional, nacional e 

internacional. 

 
O PIQ Mérito é um reconhecimento e um estímulo ao  desempenho  dos  docentes como 

forma de fortalecer sua vinculação à Instituição. Envolve concursos de ordem interna e 

nacional de Produções Científicas e Projetos de Extensão, bem como auxílio para a 

qualificação de docentes ativos em cursos de pós-graduação Stricto Sensu reconhecidos 

pela Capes, conforme os critérios estipulados. 

 
Em 2014, dois docentes da ESTÁCIO EUROPAN foram subsidiados para eventos e um 

docente premiado no Concurso Interno Nacional de Produção Científica, Projetos de 

Extensão e Ensaio. 
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Subsídios 2014 
 

 
Daniel Martins Candido da Silva 

Alessandra Pereira Majer 

Premiado 
 
Adriano Dantas de Oliveira 

 

 
 

9.2.3 PIQ Fórum 
 
O PIQ Fórum é parte integrante do Programa de Incentivo à Qualificação  Docente  –  PIQ, 

o Fórum é a oportunidade de discussão e troca de experiências entre o corpo docente das 

Instituições que integram o Grupo Estácio. 

 
O evento acontece anualmente e conta com a participação de professores selecionados 

de todo o Brasil, das IES da Estácio, que se destacam por suas práticas pedagógicas.  Com 

o objetivo de desenvolver, capacitar, integrar e reconhecer o trabalho docente, o FÓRUM 

oferece palestras com profissionais  de  grande  representatividade  no  campo da 

Educação, promove o debate em Grupos de Trabalho e realiza a apresentação de diversas 

práticas desenvolvidas pelos professores. 
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Abaixo a relação de docentes participantes dos Fóruns Docentes 
 

 
2011 2012 2013 2014 

Mauricio 
Guandalini 

 
Dinks Oliveira 

 
Fu Wen Hsien 

 
Mauricio Guandalini 

 

Denise Mateus 
José Manoel Ribeiro 

de Queiroz 
 

Alessandra Pereira Majer 
 

Denise Mateus 

Marco Antonio 
Santos 

Manoel Edson de 
Oliveira 

 
José de Oliveira Bento 

 
Helena de Sá Melo 

Júlio César 
Rosa 

Florindo Alberto 
Parise 

Marcia Aparecida 
Oliveira 

 

Carlos Alberto Lopes 

Luiz Carlos 
Caseiro 

Ricardo Amadeo 
Junior 

Francisco Mauricio 
Araujo dos Santos 

Percival Augusto de 
Andrade 

   Marco Antonio Santos 
   Francisco Mauricio 

Araujo dos Santos 
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9.2.4 PIQ Remuneração 
 

 

É o sistema de remuneração variável aplicado a docentes e coordenadores de curso. A 

metodologia adotada contempla 20% da base de professores que mais se destacam nas 

suas atividades. Os objetivos do programa são: 

 Praticar o valor da meritocracia, reconhecimento e valorização dos docentes e 

coordenadores de curso. 

 Incentivar a busca da excelência de ensino na construção de um ambiente 

universitário estimulante e de alta qualidade. 

 Fortalecer o vínculo entre os resultados da Instituição e o desempenho dos 

seus principais colaboradores. 

 

 
9.3 Plano de Carreira Docente 

 
O Plano de Carreira Docente, apresentado integralmente nos apêndices, é planejado 

como o instrumento básico que  disciplina  as relações entre a ESTÁCIO EUROPAN e  seus 

professores. Adota como eixo condutor a valorização de seus recursos humanos 

essenciais, com vistas ao alcance dos objetivos de desenvolvimento e eficiência 

Institucional. Propicia a realização pessoal do docente, aliado à estratégia de fazer com 

que cada um se considere um agente de melhoria e transformação dos cursos. 
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Tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes, normas e mecanismos operacionais 

com vistas a recrutar, profissionalizar, aperfeiçoar, promover e remunerar o docente 

adequadamente, propiciando o seu desenvolvimento com o programa de trabalho da 

Instituição. 

 
O Plano de Carreira Docente está adequado ao Projeto Pedagógico Institucional e às 

peculiaridades da ESTÁCIO EUROPAN, assegurando viabilidade técnica e é condizente 

com as condições de disponibilidade financeira, necessárias à sua implantação. Constitui-

se num instrumento gerencial  valioso,  que  visa  a  garantir  o  sucesso   de um 

planejamento estratégico, do aperfeiçoamento e da execução da política de recursos 

humanos da Instituição, conforme regulamento interno. 

 
O Corpo Docente se distribui entre as seguintes classes de carreiras do magistério: 

 Titular I 

 Titular II 

 Titular III 

 Titular IV 

 
As categorias funcionais são únicas e cada uma delas possui cinco níveis referenciais – A, 

B, C, D e E. Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo regime das leis 

trabalhistas, observados os critérios e normas do Regimento, mediante processo seletivo. 

 
Os critérios para enquadramento e promoção na carreira do docente são: 

a) Formação acadêmica; 

b) Tempo de experiência em magistério; 

c) Tempo de experiência em desenvolvimento de atividades técnicas dentro da 

área de formação (experiência profissional relevante); 

d) Tempo de experiência em coordenação de curso 

e) Publicações relevantes 

 
A progressão do docente no Plano de Carreira ocorre no eixo horizontal (experiência, 

projetos desenvolvidos, publicações etc.) ou vertical (progressão na titulação). 
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Política de Seleção e Contratação 
 

Requisitos mínimos de acesso ao quadro docente da IES 
 
A política a contratação e substituição de professores, define os requisitos mínimos 

exigidos daqueles que integrar-se a quadro de docentes da ESTÁCIO EUROPAN e os 

procedimentos a serem adotados na condução dos processos de seleção e contratação, 

buscando privilegiar docentes com sólida formação acadêmica aliada a uma  considerável 

experiência profissional e de magistério. 

 
Os requisitos mínimos exigidos de titulação e experiência de magistério superior e 

experiência fora do magistério são: a) titulação mínima de Especialista; b) comprovação 

de experiência mínima de três (03) anos em atividade profissional na disciplina ou curso 

objetos da seleção. No caso de candidatos com título de Doutor, o tempo mínimo de 

experiência não será exigido. Somente poderão participar da seleção candidatos que 

atendam a esses requisitos mínimos. 

 
Procedimentos para o Processo Seletivo de docentes 

 
Os processos de seleção e contratação  docente  seguem  um  processo institucionalizado, 

conforme descrito aseguir. 

 
A Coordenação justifica/solicita a contratação de um novo professor para o Diretor 

Acadêmico, sendo que essas vagas passam pela aprovação da mantenedora  e  é  lançado 

o edital de seleção para as vagas aprovadas. 

 
O Processo Seletivo ao corpo docente da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias é feito de acordo com as  diretrizes  institucionais  da  Estácio 

Nacional e é composto pelas seguintes etapas: 

1- Divulgação do Edital Público de seleção em www.estacio.br; 

 

2- Inscrição dos interessados às vagas referentes à Faculdade Estácio Euro- 

Panamericana de Humanidades e Tecnologias; 

http://www.estacio.br/
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3- Seleção dos currículos aderentes ao curso de Administração, levando-se em 

conta formação acadêmica e experiência profissional do candidato a docente; 

4- Comprovação Documental dos currículos selecionados; 
 
 

5- Prova Escrita Geral e Específica; 

6-   Prova de Aula. 

Os efetivamente selecionados são encaminhados ao RH para formalização do    contrato 

de prestação e efetivação no cargo. Após a formalização, são apresentados ao docente os 

procedimentos, normas e conduta inerentes ao processo de ensino na Instituição      e  

no Curso. 

 

O processo seletivo poderá sofrer alguma alteração de acordo com as necessidades e 

determinação do Conselho Superior. 

 
 

 
 

 
Política de afastamento/demissão 

 

Os pedidos de licenças são concedidos a todos os professores por motivo de  qualificação 

(mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa). Os pedidos por motivos pessoais ou 

profissionais são analisados pelo Coordenador de Curso e Diretoria Acadêmica. 
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Política para substituição eventual dos professores do quadro. 
 

 
A substituição eventual ou definitiva no quadro de docentes da IES será feita, 

inicialmente, por outro professor do quadro, respeitando-se a aderência e a 

disponibilidade do Professor. Quando assim não for possível, será solicitada uma nova 

contratação, seguindo a Política de Seleção e Contratação. 

 
 

Incentivos Profissionais aos Docentes 

 
A IES, além de oportunizar a capacitação contínua do docente, por meio do PIQ Formação 

e incentivar a produção docente e seu desempenho por meio do PIQ Mérito e do PIQ 

Remuneração, promove a participação dos professores em congressos e eventos, 

auxiliando-os financeiramente. 

 

 
9.4 Expansão do Corpo Docente 

 
 

A expansão do corpo docente da Estácio EUROPAN é planejada com embasamento 

utilizando critérios de evolução do corpo discente e oferta de novos cursos, respeitando 

as diretrizes do INEP/ MEC e a necessidade regional de formação de novos profissionais. 

O Corpo docente será contratado como determina a CLT e faz juz aos salários e benefícios 

correspondentes. Os docentes contam com o apoio da Instituição para dar continuidade 

ao seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

 
PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS 

 
Titulação 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Doutor 5 9% 8 11% 10 13% 13 16% 17 20% 

Mestre 20 33% 22 35% 27 36% 30 37% 36 42% 

Especialista 35 58% 40 54% 38 51% 37 47% 32 38% 

Total 60 100% 70 100% 75 100% 80 100% 85 100% 
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Quanto ao regime de trabalho: 
 

 
PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS 

Regime 

de 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Horista 28 46,5 31 44 32 43 33 41 37 43 

Parcial 22 36,5 25 38 27 36 29 37 29 34 

Integral 10 17 14 20 16 21 18 22 19 22 

Total 60 100% 70 100% 75 100% 80 100% 85 100% 

 
 
 

9.5 Corpo Técnico-Administrativo 
 

9.5.1 Critérios de seleção e políticas de qualificação para o corpo técnico- 
administrativo. 

 
O corpo técnico-administrativo é contratado como determina a CLT e faz juz  aos  salários 

e benefícios correspondentes. Os funcionários técnico-administrativos contam com o 

apoio da Instituição para dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento pessoal 

e profissional, através das seguintes iniciativas: 

 
 Incentivo financeiro (bolsas de estudos) para continuidade dos Cursos de Pós 

Graduação, com o pagamento  de  parte, ou,  a totalidade  do  curso.  Cobertura de 

parte, ou, da totalidade das despesas para a participação de Cursos de Educação 

Continuada; 

 Treinamento e atualização periódicos, em recinto  da Instituição, em assuntos   de 

interesse da Instituição. 

 Bolsas de estudos para a graduação na IES ou nas IES conveniadas. 
 
 

Atualmente o Corpo Técnico-Administrativo da Estácio EUROPAN está composto como 

segue: 
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Colaborador/Ano 

 
2015 

Diretor Geral 1 

Diretor Administrativo-Financeiro 1 

Diretor Acadêmico 1 

Gerente de Gente e Qualidade 1 

Secretário Geral 1 

Bibliotecário 1 

Auxiliar Administrativo 5 

Técnico de Informática 1 

Estagiários 4 

Menor aprendiz 1 

Assistente Administrativo III 1 

Assistente Administrativo II 1 

Técnico de laboratório 1 

Auxiliar de Laboratório de Informática 2 

Auxiliar de Biblioteca 2 

Supervisora dala de matrículas 1 

Inspetoria 2 

Auxiliar de Manutenção 1 

 
 
 

O perfil do Corpo Técnico-Administrativo da Estácio EUROPAN está definido para atender 

às atividades acadêmicas, correspondentes à atividade fim da IES, conforme critérios e 

normas do Plano de Carreira dos Técnico-Administrativos (APÊNDICE 10). O grau de 

instrução mínimo exigido é o  Ensino  Médio.  As  demais  exigências  de formação serão 

definidas de acordo com o cargo. Estas medidas visam garantir e aprimorar o desempenho 

da  IES  para atingir seus resultados e manter-se competitiva no mercado. O corpo técnico-

administrativo será admitido por processo seletivo. O Processo Seletivo será feito em 3 

fases: análise do currículo, testes e entrevistas. O Regime de Trabalho será de 44 horas 

semanais, em  dois períodos: manhã e tarde /  tarde e noite. 

 
O Plano de Carreira Administrativo (parte integrante do PDI) foi desenhado com o objetivo 

de orientar o ingresso, os reajustes salariais, a promoção, a ascensão e progressão  

horizontal  e,  também,  para  contribuir  para  o  aprimoramento  pessoal  e 
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profissional administrativo, de  modo a assegurar  um quadro qualificado.  A admissão  do 

técnico-administrativo se dará mediante seleção e contrato na forma da legislação 

trabalhista em vigor. A qualificação mínima exigida será 2º grau completo, para atuação 

nos cargos de 1º nível. O aumento salarial poderá ocorrer assim: por meio da progressão 

horizontal com base no tempo e na função e desempenho no cargo. 

 

 
Recrutamento e Seleção 

 
Políticas de Admissão: visam ao preenchimento de vagas (aumento de quadro ou 

substituição) e são aplicadas a todas as áreas da IES. As admissões serão feitas, 

considerando: a seleção e contrato na forma da legislação vigente; a remuneração 

estabelecida conforme as responsabilidades e qualificações; e se  houver cargo  vago e/ou 

necessidade de ampliar o Quadro Funcional, preferencialmente, nas classes  e níveis 

iniciais da carreira do cargo. 

 
Admissão por Aumento de Quadro ou por substituição: autorizada se a vaga for 

considerada no orçamento anual. A admissão de ex-colaboradores administrativos só 

poderá ser feita após 6 meses de intervalo do último vínculo com a IES e com  autorização 

da Diretoria. 

 

A promoção dos cargos administrativos, decorrente de mudança para um cargo com 

grade salarial superior, obedecerá aos critérios do Plano de Carreira Administrativo. 

 
Políticas de Afastamento/Demissão: estabelecem critérios para o desligamento de 

colaboradores administrativos, visando atender às exigências e prazos legais. O Termo de 

Rescisão de Contrato é aplicado às áreas administrativas, de apoio e acadêmicas. A 

comunicação de desligamento, ao colaborador, cabe ao seu gestor imediato. Os 

desligamentos ocorrem nos casos de: a) Iniciativa do colaborador: manifestação  expressa 

do colaborador de rescindir o Contrato de Trabalho; b) Iniciativa da IES: manifestação da 

IES em rescindir o Contrato de Trabalho, com ou sem justa causa e por antecipação ou 

término do Contrato de Experiência; c) Falecimento e d) Decisão Judicial. 
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Políticas de Qualificação: O Planejamento e Levantamento de Necessidade de 

Qualificação serão realizados pelo setor  de  RH,  junto  com  os  gestores  das  áreas,  com 

os seguintes critérios: Divergências entre as competências exigidas pelo cargo e o 

desempenho do colaborador; Plano de Carreira; e Orçamento. Serão realizados 

treinamentos à distância e cursos internos com  profissionais  da  IES,  e  com  a realização 

de treinamentos com profissionais externos, se necessário. 

 

Plano de Cargos e Salários: A Política de Remuneração da IES é atualizada  e competitiva, 

para atender ao Plano de Carreira do Corpo Técnico-administrativo, através de sua 

valorização profissional e pessoal. A política salarial envolve o salário contratual, de 

acordo com o mercado local, e benefícios legais e facilitadores como: auxílio transporte, 

plano de saúde e seguro de vida. Apresenta, ainda, como incentivo ao desenvolvimento 

profissional e pessoal dos colaboradores técnico-administrativos, desconto de 100% nas 

mensalidades dos cursos da IES, bem como a participação nos Órgãos Colegiados  como a  

CPA, CONSAD e CONSEPE, indicando a gestão participativa.  A IES tem os cargos descritos, 

com a missão do cargo, a descrição das atividades, os requisitos para seu pleno 

desempenho, e as condições de trabalho do cargo, de acordo com o Plano de Carreira 

Administrativo. A comunicação da IES é transparente, com assuntos de seu interesse e do 

colaborador. Cabe ao gestor comunicar e esclarecer aos seus funcionários as informações 

da IES e das áreas. A admissão, demissão, frequência, férias, medidas disciplinares e folha 

de pagamento serão  realizadas  conforme  legislação trabalhista. 

 
 

9.5.2 Evolução do Quadro Técnico-Administrativo - projeção 
 
 

Com o crescimento do corpo discente e do corpo docente a Estácio EUROPAN apresenta 

estudo de crescimento do quadro técnico administrativo embasado em atender as 

demandas diárias operacionais da Faculdade. Promovendo qualificação dos 

colaboradores e formando-os para o atendimento e processos diários. 
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Colaborador/Ano 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Diretor Geral 1 1 1 1 1 

Diretor Administrativo-Financeiro 1 1 1 1 1 

Diretor Acadêmico 1 1 1 1 1 

Gerente de Gente e Qualidade 1 1 1 1 1 

Secretário Geral 1 1 1 1 1 

Bibliotecário 1 1 1 1 1 

Auxiliar Administrativo 5 6 8 9 10 

Técnico de Informática 1 1 2 2 2 

Estagiários 4 4 6 6 6 

Menor aprendiz 1 1 2 2 2 

Assistente Administrativo III 1 1 1 2 2 

Assistente Administrativo II 1 1 1 2 2 

Técnico de laboratório 1 2 2 3 3 

Auxiliar de Laboratório de Informática 2 3 3 4 4 

Auxiliar de Biblioteca 2 3 3 4 4 

Supervisora dala de matrículas 1 1 1 1 1 

Inspetoria 2 2 3 4 4 

Auxiliar de Manutenção 1 1 2 2 2 
 

10  ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA        

 
10.1 Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão 

 
 
A estrutura organizacional da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e 

Tecnologias é definida em seu Regimento. O texto põe em evidência a organização 

administrativa da Instituição, as competências de seus órgãos deliberativos e  executivos, 

bem como as formas de participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados 

responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos e os procedimentos de 

autoavaliação institucional e de atendimento aos alunos, conforme a seguir: 
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A ESTÁCIO EUROPAN, para os efeitos de sua administração, conta com Órgãos 

Normativos, Consultivos, Deliberativos, Executivos, Suplementares e Essenciais de  Apoio. 

São órgãos da ESTÁCIO EUROPAN: 

 
 

 Diretoria Geral 

 
A Diretoria Geral, órgão executivo superior, cabe superintender, coordenar e fiscalizar 

todas as atividades da ESTÁCIO EUROPAN. A  Diretoria  Geral  será  exercida  pelo Diretor 

Geral, designado pela Entidade Mantenedora podendo ser reconduzido. O Diretor Geral 

é auxiliado nas suas funções pelos Diretores Administrativo-Financeiro e Acadêmico. No  

impedimento do Diretor Geral e nas suas ausências em reuniões, o 

exercício de suas funções caberá a um dos Coordenadores, por ele designado. 



240  

 

Os Diretores Acadêmico e Administrativo-Financeiro são designados pelo Diretor Geral, 

ouvida a Entidade Mantenedora. São atribuições do Diretor Geral: 

 

 
I. Dirigir e administrar a ESTÁCIO EUROPAN; 

II. Zelar pela fiel observância da legislação do ensino, do Regimento da ESTÁCIO 

EUROPAN e das normas complementares emanadas dos Órgãos Colegiados 

Superiores da Instituição; 

III. Promover, em conjunto com os Diretores Acadêmico e Administrativo- Financeiro, 

a integração no planejamento e a harmonização na execução das atividades da 

Instituição; 

IV. Representar a Instituição, interna e externamente, ativa e passivamente, no 

âmbito de suas atribuições; 

V. Executar o orçamento aprovado pela Mantenedora e submeter aos órgãos 

competentes a prestação de contas anual; 

VI. Exercer o poder disciplinar na jurisdição de toda a Instituição, na forma em que 

for estabelecida neste Regimento. 

VII. Praticar todos os atos superiores inerentes à administração de pessoal  da 

ESTÁCIO EUROPAN, nos termos deste Regimento. 

VIII. Propor à Mantenedora dispensa de membros do corpo docente; 

IX. Convocar e presidir os Colegiados Superiores da ESTÁCIO EUROPAN,  com  direito 

a voto, inclusive o de qualidade; 

X. Apresentar ao Conselho Superior de Administração, no início de cada ano, 

relatório das atividades do exercício anterior; 

XI. Baixar atos de cumprimento das decisões dos Colegiados que preside como 

membro nato; 

XII. Encaminhar aos Órgãos Superiores da ESTÁCIO EUROPAN, representações ou 

recursos de professores, alunos e funcionários; 

XIII. Propor ao Conselho Superior de Administração, concessão de títulos honoríficos 

e de prêmios; 
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XIV. Conferir graus e seus respectivos Diplomas e Certificados; 

XV. Firmar convênios e acordos no País e no exterior, após aprovação da 
Mantenedora; 

XVI. Constituir comissões para estudos de matérias de interesse da ESTÁCIO 
EUROPAN; 

XVII. Resolver qualquer assunto, em regime de urgência, inclusive os casos omissos 

deste Regimento, “ad referendum” do órgão competente; e 

XVIII. Praticar todos os demais atos que decorram, implícita ou explicitamente, de 

suas atribuições, previstas em Lei e neste Regimento. 

 
O Diretor Geral pode pedir reexame da deliberação dos Colegiados Superiores da ESTÁCIO 

EUROPAN, até 10 (dez) dias após a reunião em que houver sido tomada. O Diretor Geral 

convocará o Colegiado para, em reunião que se realizará dentro de 15 (quinze) dias, 

conhecer as razões do pedido de reexame da deliberação. A rejeição do pedido de 

reexame da matéria pela maioria dos membros do Colegiado importa aprovação da 

deliberação. Da rejeição do pedido sobre a matéria que envolve assunto econômico-

financeiro, há recurso “ex-officio” para a Instituição Mantenedora, dentro de 10 (dez) 

dias, sendo a decisão desta considerada final sobre a matéria. As Diretorias 

compreendem: 

 
I. Diretoria Administrativo-Financeira; e 

II. Diretoria Acadêmica. 
 
 

 Diretoria Administrativo-Financeira 

 
A Diretoria Administrativo-Financeira é órgão executivo que superintende e coordena as 

atividades-meio da ESTÁCIO EUROPAN, relativas ao pessoal, material, finanças e serviços 

gerais. 

 
São competências do Diretor Administrativo-Financeiro: 

I. Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades administrativas e 
financeiras; 

II. Elaborar o planejamento administrativo; 
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III. Buscar permanente otimização de custos, racionalizando os processos de 

trabalho e a ocupação do espaço físico; 

IV. Elaborar e controlar o orçamento; 

V. Requisitar e controlar os materiais de consumo; 

VI. Zelar pelo patrimônio da unidade; 

VII. Executar as ações referentes a recursos humanos; 

VIII. Responder pela manutenção dos equipamentos e das instalações em boas 

condições de uso; 

IX. Supervisionar os serviços de manutenção, segurança e limpeza; 

 
X. Informar seus subordinados sobre políticas, objetivos e metas da Instituição; 

XI. Propor e aplicar sanções administrativas cabíveis, em caso de infrações 

praticadas por empregado diretamente subordinado; 

XII. Assinar cheques em conjunto com o Diretor Geral; 

XIII. Manter a Direção Geral informada sobre os problemas e necessidades do setor; 

XIV. Responder pelo fiel registro de toda a movimentação financeira, zelando pela 

Contabilidade e pela Tesouraria; 

XV. Controlar os pagamentos dos alunos, atuando para diminuição efetivada da 

inadimplência; e 

XVI. Executar outras tarefas compatíveis com a sua função. 
 
 

 Diretoria acadêmica 

 
A Diretoria Acadêmica é órgão executivo que superintende e coordena as atividades-fim 

da ESTÁCIO EUROPAN, na forma que for definida por este Regimento. A Diretoria 

Acadêmica será assessorada pela Secretaria Geral com as seguintes atribuições: 

I. Inscrever os candidatos a concursos; 

II. Proceder à matrícula dos alunos; 

III. Expedir declarações de currículos escolares e elaborar os históricos escolares 

para registro de diplomas; 

IV. Expedir diploma, certificados, declarações e atestados, na forma da legislação 

em vigor; 

V. Expedir e manter atualizados os arquivos e fichários da Secretaria; 
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VI. Manter o controle de frequência do corpo discente; e 

VII. Executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela 
Diretoria. 

 

São competências do Diretor Acadêmico: 

I. Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas; 

II. Elaborar o planejamento acadêmico; 

III. Fazer cumprir o calendário acadêmico; 

IV. Implementar o setor de estágios; 

V. Analisar o curriculum vitae dos docentes selecionados pelas Coordenações de 

Cursos para posterior encaminhamento à Mantenedora para admissão, nos 

termos  da legislação em vigor; 

VI. Acompanhar o desempenho dos docentes; 

VII. Propor a dispensa de membros do corpo docente; 

VIII. Analisar permanentemente os currículos dos cursos com os coordenadores e 

propor alterações, se for o caso; 

IX. Indicar as necessidades de modernização e ampliação de laboratórios; 

X. Indicar a necessidade de ampliação e atualização da biblioteca, para 

atendimento dos diversos cursos; 

XI. Assegurar o lançamento dos registros acadêmicos nas pautas, nos prazos 

estabelecidos; 

XII. Planejar as mudanças curriculares, quando 
necessárias; 

XIII. Propor planos anuais de distribuição de bolsas de monitoria; 

XIV. Efetivar a admissão de monitores e manter atualizados os registros relativos às 

suas atividades; 

XV. Assessorar as Coordenações de Cursos quanto à avaliação dos cursos e a 

reformas curriculares; 

XVI. Manter atualizado o acervo da legislação do ensino superior de graduação e de 

pós- graduação, para subsidiar as atividades dos Colegiados de Cursos; 

XVII. Elaborar catálogo de cursos de graduação e pós-graduação; 

XVIII. Coordenar e operacionalizar, por meio de comissão permanente, as atividades 

referentes aos Processos Seletivos; 
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XIX. Manter a Direção Geral sempre informada sobre os problemas e necessidades 

do setor, buscando, quando necessário, orientação para resolução de problemas; 

e 

XX. Executar outras tarefas compatíveis com sua 
função. 

 
 

 Coordenação de Pesquisa e Extensão 

 
A Coordenação da Pesquisa e Extensão da ESTÁCIO EUROPAN é exercida pelo 

Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, designado pelo Diretor Geral 

ouvida a Mantenedora, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzido. 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é Órgão Executivo que 

superintende e coordena as atividades da ESTÁCIO EUROPAN, na forma que for definida 

por este Regimento e seu Regulamento. São competências do Coordenador de Pós- 

Graduação, Pesquisa e Extensão: 

 
I. Assessorar a Direção-Geral; 

II. Dirigir e administrar a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

III. Promover a integração entre as atividades da Graduação, Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão, no âmbito da Instituição; 

IV. Supervisionar o Setor de Encaminhamento a Empregos e Estágios, se houver; 

V. Fazer cumprir a carga horária dos Cursos; 

VI. Planejar, coordenar e realizar eventos de natureza institucional; 

VII. Supervisionar o Programa de Treinamento Profissional, se houver; 

VIII. Manter a Direção Geral informada das atividades e necessidades da Coordenação 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

IX. Elaborar orçamento anual em conjunto com o Coordenador Administrativo- 

Financeiro; 

X. Definir as áreas e linhas de atuação das atividades de Extensão, Pós- 

Graduação e Pesquisa; e 

XI. Executar outras tarefas compatíveis com a sua função. 
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 Coordenação dos cursos 
 

As atividades de cada curso de graduação (bacharelado, licenciatura e superior de 

tecnologia) da ESTÁCIO EUROPAN serão coordenadas por um Coordenador designado 

pelo Diretor Geral: 

 
São competências do Coordenador de Curso: 

 
 

I. Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, 

em cada período letivo, de acordo com as orientações da Diretoria Acadêmica; 

II. Orientar e supervisionar os corpos docente e discente quanto aos objetivos 

finais e intermediários do Curso; 

III. Propor medidas para melhoria da qualidade do 
Curso; 

IV. Supervisionar o cumprimento dos eventos e das atividades previstas no 

calendário escolar da Unidade que dizem respeito ao Curso; 

V. Selecionar os membros do corpo docente  do  curso,  encaminhando  o  resultado 

da seleção primeiramente à Coordenação Acadêmica para análise e posterior 

admissão pela Mantenedora, nos termos da legislação em vigor; 

VI. Orientar as atividades docentes; 

VII. Manter integração com as diversas Coordenações de Curso da ESTÁCIO 
EUROPAN; 

VIII. Elaborar os horários e encaminhá-los aos setores competentes e às 

coordenações de outros cursos; 

IX. Planejar e executar eventos (seminários, palestras e outros); 

X. Elaborar documentos técnicos; 

XI. Elaborar mapas de carga horária e prover a alocação docente; 

XII. Propor a dispensa de membros do corpo docente; 

XIII. Prever e solucionar problemas curriculares e administrativos dos discentes; 

XIV. Orientar o corpo discente, em articulação com a Secretaria Geral de Alunos,  

em todas as atividades e registros da vida acadêmica dos mesmos; 

XV. Decidir sobre pleitos de transferências de alunos de outras IES para a Instituição, 



246  

com base na situação de vagas dos diferentes cursos; 

XVI. Organizar formaturas; 

XVII. Analisar currículos para isenção de disciplinas, nos casos de transferência 

interna, transferência externa e matrícula de portadores de diploma de nível 

superior; 

XVIII. Manter a Diretoria Acadêmica sempre informada dos problemas e necessidades 

do setor; e 

XIX. Desempenhar outras atividades que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 
 
 

 
10.2 Órgãos Colegiados: atribuições, competências e composição 

 
 Conselho Superior de Administração - CONSAD 

 
 
O Conselho Superior de Administração, órgão máximo de natureza normativa, 

consultiva e deliberativa da ESTÁCIO EUROPAN é constituído por: 

I. Diretor Geral, seu Presidente; 

II. Diretor Acadêmico; 

III. Diretor Administrativo-Financeiro; 

IV. Um representante da Comissão Própria de Avaliação; 

V. Três representantes do Corpo Docente; 

VI. Dois representantes da Mantenedora; 

VII. Dois Coordenadores de Cursos; 

VIII. Dois representantes do Corpo Discente; 

IX. Dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo; e 

X. Um representante da Comunidade. 

 
Os representantes relativos aos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX e X são indicados  pelo Diretor 

Geral. O mandato dos representantes referidos nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX    e X é de 

1 (um) ano, permitida a recondução. Um dos representantes do  Corpo  Docente, 

mencionados no inciso V, deve ser, necessariamente, da Pós-Graduação. O representante 

da Comunidade deve ser escolhido dentre os integrantes de associações  e  órgãos  

representativos  da  comunidade,  credenciados  pela  ESTÁCIO  EUROPAN. Os 



247  

representantes nomeados na condição de suplentes devem substituir os titulares em seus 

impedimentos legais e eventuais. A indicação dos suplentes, bem como suas atribuições, 

obedece aos mesmos critérios adotados para os titulares. Os conselheiros suplentes 

devem ser escolhidos prioritariamente entre os membros do CONSEPE. Em caso de 

empate na votação das decisões do Conselho Superior de Administração cabe  ao Diretor 

Geral um voto de desempate. Ao Conselho Superior de Administração compete: 

I. Zelar pelo alcance dos objetivos institucionais da ESTÁCIO EUROPAN, aprovando 

as diretrizes e as políticas da Instituição, estabelecidas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE, bem como supervisionar sua execução; 

II. Exercer, no âmbito da Instituição, como órgão consultivo e deliberativo, a 

jurisdição superior da ESTÁCIO EUROPAN; 

III. Propor, para referendo da Mantenedora, a política de recursos humanos da 

ESTÁCIO EUROPAN, através de um Plano de Carreiras e Salários, no âmbito de sua 

competência; 

IV. Aprovar o plano de desenvolvimento e expansão da Instituição e propor diretrizes 

para o planejamento geral da Instituição; 

V. Aprovar os demais ordenamentos institucionais internos da ESTÁCIO EUROPAN; 

VI. Aprovar para referendo da Mantenedora, a proposta orçamentária da ESTÁCIO 

EUROPAN, bem como suas alterações e a respectiva prestação de contas; 

VII. Criar, modificar ou extinguir Diretorias, Programas e Órgãos Suplementares; 

VIII. Apreciar, para referendo da Mantenedora, propostas de criação, incorporação, 

suspensão e desativação de Cursos ou Habilitações de Graduação e Pós- 

Graduação, oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, para 

vigência após aprovação dos órgãos Competentes; 

IX. propostas de fixação do número de vagas iniciais de cursos novos e de alteração 

do número de vagas oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE, para vigência após aprovação dos Órgãos Competentes do MEC; 

X. Aprovar o planejamento anual de atividades da ESTÁCIO EUROPAN e seu 

respectivo relatório encaminhado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e  Extensão 
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– CONSEPE; 

XI. Apreciar o Regimento, com seus respectivos anexos e suas alterações, 

submetendo- os aos Órgãos do MEC, para aprovação; 

XII. Aprovar e submeter à Mantenedora, acordos contratos ou convênios com 

instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

XIII. Exercer o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso; 

XIV. Deliberar, como instância superior, sobre recursos interpostos de decisões  

dos demais órgãos da ESTÁCIO EUROPAN; 

XV. Referendar, no âmbito de sua competência, os atos do Diretor Geral, praticados 

na forma “ad referendum”; 

XVI. Outorgar títulos honoríficos ou de benemerência; e 

XVII. Exercer outras competências a ele atribuídas pela Lei e por este Regimento. 

 
É obrigatório o comparecimento dos membros às sessões do Conselho Superior de 

Administração, sob pena de perda do mandato, no caso de falta a 3 (três) sessões 

consecutivas, sem causa devidamente justificada perante o Diretor Geral. O secretário do 

Conselho Superior de Administração será indicado pela Direção Geral, entre os 

funcionários da Instituição. 

 
 

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE 

 
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, órgão de natureza normativa, 

consultiva e deliberativa, destinado a orientar, coordenar e supervisionar as atividades de 

ensino, pesquisa e Extensão da ESTÁCIO EUROPAN, é constituído por: 

I. Diretor Geral, seu Presidente; 

II. Diretor Acadêmico; 

III. Diretor Administrativo-Financeiro; 

IV. Um representante da Comissão Própria de Avaliação; 

V. Três representantes do Corpo Docente; 

VI. Dois representantes da Mantenedora; 

VII. Dois Coordenadores de Cursos; 

VIII. Dois representantes do Corpo Discente; e 
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IX. Dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo. 

 
Os representantes relativos aos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX são indicados pelo Diretor 

Geral. O mandato dos representantes referidos nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, e IX é de 1 

(um) ano, permitida a recondução. Um dos representantes do Corpo Docente, 

mencionados no inciso V, deve ser, necessariamente, da Pós-Graduação. Os 

representantes nomeados na condição de suplentes devem substituir os titulares em seus 

impedimentos legais e eventuais. A indicação dos suplentes, bem como suas atribuições, 

obedece aos mesmos critérios adotados para os titulares. Os conselheiros suplentes 

devem ser escolhidos prioritariamente entre os membros do Conselho Superior de 

Administração. Em caso de empate na votação das decisões do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE – cabe ao Diretor Geral um voto de desempate. Ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE compete: 

 
I. Estabelecer as diretrizes e políticas de ensino, pesquisa e Extensão, bem como   os 

seus desdobramentos, inclusive para efeito orçamentário; 

II. Acompanhar a execução da política educacional da ESTÁCIO EUROPAN,  propondo 

medidas que julgar necessárias ao seu aperfeiçoamento e desenvolvimento; 

III. Apreciar e emitir parecer sobre as atividades acadêmicas de todos  os setores    de 

ensino, pesquisa e Extensão da Instituição; 

IV. Responder a consultas dos Colegiados de Curso, relativas às questões de ensino, 

pesquisa e Extensão; 

V. Opinar sobre a participação da ESTÁCIO EUROPAN em programas, que importem 

em cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras; 

VI. Deliberar, em primeira instância, ou em grau de recurso sobre representações 

relativas ao ensino, à pesquisa e à Extensão; 

VII. Aprovar medidas destinadas a solucionar questões de natureza técnica, 

pedagógica e didático-científica; 

VIII. Manifestar-se sobre a criação, alteração ou extinção de Órgãos Acadêmicos, 

Cursos,  Órgãos  Suplementares, Programas  e  Projetos  ou sobre a suspensão do 
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funcionamento destes; 

IX. Dar parecer sobre proposta de criação, incorporação, suspensão e desativação   de 

cursos e habilitações de graduação e pós-graduação; 

X. Fixar normas acadêmicas, complementares às deste Regimento, sobre processo 

seletivo de ingresso na Instituição, currículos e programas, matrículas, 

transferências internas e externas, aproveitamento de estudos, além de outras 

que se incluam no âmbito de sua competência,  ouvidos  os  Colegiados  de  Curso, 

em matéria de sua respectiva  competência; 

XI. Estabelecer critérios sobre a seleção e lotação do pessoal docente e as condições 

de afastamento para fins de estudo e cooperação técnica; 

XII. Aprovar o Calendário Anual da ESTÁCIO EUROPAN; 

XIII. Apreciar as diretrizes curriculares dos cursos de graduação e os projetos de criação 

de curso e respectivas vagas iniciais, bem como a alteração do número de vagas 

dos existentes, para manifestação posterior do Conselho Superior de 

Administração e do Órgão Competente do MEC; 

XIV. Estabelecer normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos de aferição  

do rendimento escolar; 

XV. Estabelecer critérios para elaboração e aprovação de projetos de pesquisa e 

programas de Extensão; 

XVI. Referendar, no âmbito de sua competência, atos do Diretor Geral, praticados na 

forma “ad referendum” deste Conselho; 

XVII. Dar parecer sobre proposta de alteração deste Regimento; e 

XVIII. Exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam afetas. 
 
 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE reunir-se-á, ordinariamente, 1 

(uma) vez por semestre, e, extraordinariamente, por convocação do Diretor Geral da 

ESTÁCIO EUROPAN ou por 1/3 (um  terço),  pelo  menos,  de  seus  membros.  O Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE não poderá funcionar sem a presença da 

maioria absoluta de seus membros e suas decisões serão tomadas pela maioria de votos 

dos presentes. 
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É obrigatório o comparecimento dos membros às sessões do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE, sob pena de perda do mandato, no caso de falta a 3 

(três) sessões consecutivas, sem causa devidamente justificada. O secretário  do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE será indicado pela Direção Geral, entre os 

funcionários da Instituição. Para exame dos assuntos afetos à sua deliberação,  o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE poderá se subdividir em câmaras a serem 

previstas em ato normativo próprio. 

 
 

 Colegiado de curso 

 
O  Colegiado  de  Curso,  órgão  de  natureza  normativa,  consultiva  e  deliberativa     da 

ESTÁCIO EUROPAN, no âmbito do curso, é constituído por: 

Coordenador de Curso, seu presidente; 

I. 3 (três) docentes da área profissionalizante do 
Curso; 

II. 1 (um) docente da área de formação básica do 
Curso; e 

III. 1 (um) representante discente. 

 
Os representantes de que tratam os incisos II e III serão indicados por seus pares, em lista 

tríplice, designados pelo Diretor Acadêmico. O representante discente será escolhido 

entre representantes de turma. Os representantes de que tratam os incisos II e III terão 

mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado. Compete a cada Colegiado de Curso: 

I. Definir o perfil profissional e os objetivos gerais do curso; 

II. Elaborar as diretrizes curriculares do curso e suas alterações, observando as 

orientações editadas pelo Poder Público, com indicação das disciplinas que o 

compõem e a respectiva carga horária, para aprovação dos órgãos competentes; 

III. Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos e suas 

respectivas ementas; 

IV. Propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à  melhoria  do  ensino 

ministrado no curso; 

V. Promover a avaliação do curso, na forma definida neste Regimento; 
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VI. Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; e 

VII. Exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas 

pelo Regimento. 

 
O Colegiado de Curso deverá se reunir semestralmente, por convocação de seu 

Coordenador ou de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

 

 
 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 
O Núcleo Docente Estruturante – NDE de um curso constitui-se de um grupo de docentes, 

além do Coordenador, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do 

curso. O Núcleo Docente Estruturante – NDE, de acordo com  a Legislação vigente, possui 

regulamento próprio e autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na Instituição de educação superior para executar suas atividades. São 

atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 
I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e Extensão, 

oriundas de necessidades da  graduação,  de  exigências  do  mercado de trabalho 

e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

 
10.3 Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 
A Comissão Própria de Avaliação, criada pela Portaria 03/2005 de 01 de agosto de 2005, 

em cumprimento ao que determina a Lei nº 10.861, de 14 de abril  de  2004,  é  integrada  

pelos seguintes membros, representantes da comunidade acadêmica e da 
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sociedade civil organizada: um representante do corpo docente, um representante do 

corpo técnico- administrativo, um representante do corpo discente, um representante da 

sociedade civil organizada. 

 
A CPA é responsável por disseminar a cultura avaliativa na IES, através de processos     de 

avaliação interna e de acompanhamento e análise das avaliações externas. A Comissão é 

constituída por ato do dirigente máximo da IES, possui  Regulamento  próprio e atuação 

autônoma em relação aos Conselhos. Sua composição assegura a participação de 

representantes dos segmentos da comunidade acadêmica – corpo docente, corpo 

discente e corpo técnico-administrativo - e da sociedade civil organizada. 

 
A CPA conduz os processos de avaliação interna, bem como sistematiza e presta as 

informações solicitadas pelo INEP. Para tanto, organiza o Relatório Anual de 

Autoavaliação, analisando as ações implementadas por todos os setores da IES, de acordo 

com as 10 dimensões estabelecidas pelo SINAES, com especial destaque para a análise do 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 
Compete à CPA – Comissão Própria de Avaliação: 

 
 Dar acompanhamento sistemático aos principais Projetos estabelecidos no 

Planejamento Estratégico da IES; 

 Coordenar o processo de diagnóstico dos  principais  problemas  enfrentados pela 

Instituição (insumos para o Planejamento Estratégico); 

 Coordenar e acompanhar o processo de avaliação externa da Instituição; 

 Acompanhar a evolução do tema Avaliação do Ensino Superior junto aos órgãos 

competentes, no sentido de manter a Instituição atualizada sobre esta discussão; 

e 

 Propor melhorias para a Instituição com base nas informações obtidas através 

das avaliações. 

 

 
10.4 Qualidade e Regulatório 

 
 
A IES possui dois setores de desenvolvimento institucional com o intuito de melhorar   os  

processos  acadêmicos  e  administrativos  da  IES  visando  à  melhoria  contínua   da 
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qualidade de oferta de seus cursos, de atendimento à comunidade e de satisfação de seu 

pessoal administrativo. Esses setores são o setor de Gente e Qualidade, que é 

subordinado ao departamento de Recursos Humanos e Diretorias, e o Regulatório ligado 

à Diretoria Geral da IES. 

 
Gente e Qualidade (G&Q) 

 
O Setor é responsável pelas ações de treinamento  e  desenvolvimento  do  corpo técnico- 

administrativo, programas de talentos, capacitação das lideranças, recrutamento e 

seleção, condução de pesquisa de clima organizacional e gestão da avaliação por 

competências, além do atendimento às áreas internas. É responsável pela garantia da 

execução dos programas e diretrizes estabelecidas, pois traduz as estratégias em ações 

alinhadas em todos os níveis, de forma a garantir o alcance da Missão e Visão da IES. 

 
Regulatório 

 
É o setor responsável pelos eventos regulatórios da IES e dos cursos por ela oferecidos. 

São eventos inerentes ao Regulatório: 

 Credenciamento e recredenciamento de IES; 

 Autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento e extinção de 

curso; 

 Aditamento a ato autorizativo. 
 

 
10.5 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas 

 
Os Órgãos Essenciais de Apoio são vinculados diretamente à Direção Geral e desenvolvem 

atividades específicas de suporte às ações da ESTÁCIO EUROPAN. 

 
 

Ouvidoria 

 
A Ouvidoria é um órgão subordinado à Direção Geral e  possui  regulamento  próprio,  em 

conformidade  com  a Legislação em vigor. O Ouvidor é  designado  pela  Direção    e 
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nomeado através de Portaria. 
 
 

Secretaria Geral Acadêmica 
 

A Secretaria Geral Acadêmica será dirigida pelo Secretário Geral,  nomeado  pelo  Diretor 

Geral, ficando a ele diretamente subordinado. À Secretaria Geral Acadêmica compete: 

I. Inscrever os candidatos a concursos; 

II. Proceder à matrícula dos alunos; 

III. Expedir currículos escolares e elaborar os históricos escolares para registro de 

diplomas; 

IV. Proceder ao registro acadêmico junto aos órgãos competentes; 

 
V. Expedir diploma, certificados, declarações e atestados, na forma da legislação 

em vigor; 

VI. Expedir e manter atualizados arquivos e fichários da Secretaria; 

VII. Manter o controle de frequência do Corpo Discente; 

VIII. Executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela 
Diretoria; 

IX. Elaborar atas, relatórios e demais atos referentes à vida escolar dos alunos; 

X. Assessorar a Diretoria Geral e a Direção Acadêmica Geral em assuntos  de  ensino, 

quando solicitado, cumprindo e fazendo cumprir os despachos dela emanados; 

XI. Tomar conhecimento, diariamente, das publicações dos órgãos de imprensa, no 

setor de ensino e comunicar à Direção Geral ou à Direção Acadêmica Geral  o  que 

for de interesse; 

XII. Responsabilizar-se pela coordenação e execução dos processos seletivos de 

alunos, auxiliado por comissão permanente de vestibular designada pela Direção 

Geral; e 

XIII. Executar outras tarefas compatíveis com a sua função. 
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10.6 Autonomia da Instituição 
 
A Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias usufrui de 

autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar. 

 
A autonomia didático-científica compreende a competência para: 

I. Estabelecer sua política de ensino, pesquisa e Extensão; 

II. Organizar os currículos de seus cursos e programas, observada a legislação 
vigente; 

III. Estabelecer seu regime acadêmico e didático-científico; 

IV. Fixar critérios para a seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos, 

observada a legislação vigente; 

V. Conferir graus, diplomas, títulos e outras dignidades acadêmicas; 

VI. Interagir com entidades nacionais e estrangeiras para o desenvolvimento de 

projetos integrados, de interesse acadêmico-científico e da comunidade; 

VII. Aprovar projetos de pesquisa e Extensão nas suas linhas de ação, atendidas  

as prioridades institucionais e regionais; 

VIII. Estender serviços, de caráter permanente ou emergencial, às comunidades 

integrantes da região, observada a legislação vigente; 

IX. Promover programa de avaliação institucional. 
 
 
A autonomia administrativa compreende a competência para: 

I. Elaborar e aprovar seu Regimento bem como sua reforma; 

II. Elaborar, reformar e aprovar regulamentos dos órgãos auxiliares da  administração 

acadêmica; 

III. Propor as formas de seleção, admissão, promoção, afastamento, substituição e 

dispensa do pessoal docente e técnico-administrativo, bem como estabelecer seus 

direitos e deveres, observada a legislação vigente e; 

IV. Instituir política de capacitação e qualificação do pessoal docente e técnico- 

administrativo e 

V. Elaborar e submeter a proposta orçamentária à Mantenedora para aprovação. 
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A autonomia disciplinar consiste na competência de fixar  o  regime  de  direitos,  sanções 

e aplicação de penalidades, obedecidas as prescrições legais e os princípios gerais do 

direito. A Entidade Mantenedora é responsável pela Faculdade Estácio Euro- 

Panamericana de Humanidades e Tecnologias perante as autoridades públicas e o público 

em geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 

respeitados os limites da lei e de seu Regimento, a liberdade dos Corpos Docente e 

Discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

 
Compete precipuamente à Entidade Mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento das atividades da ESTÁCIO EUROPAN, colocando-lhe à  disposição  os bens 

móveis e imóveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, 

assegurando- lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. 

 
À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária e financeira da ESTÁCIO 

EUROPAN podendo delegá-la no todo ou em parte ao Diretor Geral. 

 
Dependem da aprovação da Entidade Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados 

que importem em aumento de despesas. 

 

11 INFRAESTRUTURA  
 

 
11.1 Biblioteca 

 
A Biblioteca conta com plano permanente de atualização em incremento de títulos e 

volumes, com percentuais sobre a receita bruta da Instituição, variando em um por cento 

(1,0 %) anualmente, dispondo ainda de valores e recursos extraordinários para aquisição 

de acervos para os novos cursos. Os espaços físicos são continuamente estendidos para 

atender à clientela discente atual e as novas clientelas dos cursos a serem implantados. 

 
A Biblioteca da Faculdade ESTÁCIO EUROPAN oferece infraestrutura bibliográfica para 

realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com um acervo de livros dos 
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mais variados campos do saber, além de obras de referência, revistas, periódicos, jornais, 

mapas, fitas de vídeo, CDs, DVDs, etc. a Biblioteca é um setor sempre em expansão, 

buscando o enriquecimento e a atualização permanente. 

 
No espaço físico da Biblioteca está a hemeroteca que coloca à disposição dos alunos 

jornais diários e revistas de diversas áreas de interesse cultural e científico. Mantém ainda 

arquivos de recortes sobre assuntos de interesse geral e acadêmico. 

 
A Videoteca igualmente está situada na Biblioteca. Dispõe de fitas de vídeo e CDs sobre 

os mais variados assuntos culturais, técnicos,  científicos  e  didáticos.  Funciona  também 

nas dependências da Biblioteca, a Mapoteca, com amplo acervo de mapas geográficos e 

outros materiais para pesquisa. 

 
Instalações para o Acervo 

 
O acervo da Biblioteca está instalado em um espaço de 207,50m², com capacidade  para 

a armazenagem de 60.000  livros.  O  acervo  encontra-se  organizado  em  estantes 

próprias, sinalizadas para facilitar acesso do usuário. Está instalado em local com 

iluminação artificial adequada e ar-condicionado. As condições para  armazenagem, 

preservação e a disponibilização do acervo atendem aos padrões exigidos, bem como a 

estrutura de segurança (extintores, hidrantes e sinalização). 

 

Instalações para Estudos em Grupos 
 

As instalações para estudos individuais ocupam uma área de 15m², com capacidade para 

25 pessoas; já para estudos em grupos, as instalações são para 104 pessoas, atendendo 

totalmente às necessidades dos alunos e professores.  Observa-se  que  todas as áreas 

têm acesso adequado a portadores de necessidades especiais. 
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Demonstrativo do Acervo 
 

ACERVO – PRODUÇÃO ACADÊMICA - DA BIBLIOTECA EUROPAN 

 VOLUMES 

ÁREAS MONOGRAFIAS DISSERTAÇÃO TESES 

Administração  comércio exterior 23   

Administração de Marketing 34   

Administração Geral 235 7 3 

Administração de Sistema de Informação 58 1  

Ciência Contábeis 5 3 2 

Enfermagem 19   

Engenharias  2 4 

Informática 10 1  

Pedagogia 184 14 6 

Publicidade e Propaganda 23   

Sociologia  1  

Turismo e Hotelaria 44   

Gestão Empresarial (Pós- Graduação) 4   

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 1   

Didática e Metodologia do Ensino (Pós- 4   

História Social  1 1 

Psicologia Social  1  

Direito  1  

Total 648 32 16 

 

 
ACERVO 

 
ÁREA 

LIVROS PERIÓDICOS POR TÍTULO – base on line 

TÍTULOS VOLUMES NACIONAIS ESTRANGEIROS 

CIÊNCIAS 112 309   

CIÊNCIAS DA SAÚDE 459 2.609 25 X 

CIÊNCIAS 
EXATAS E DA 

1.670 6.125 41  
X 

CIÊNCIAS 3.984 11.480 48 X 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

3.116 11.198 38  
X 

ENGENHARIAS I 40 125 5 X 

LINGÜÍSTICA, 
LETRASE ARTES 

1.033 4.376 48  
X 

TOTAL 9.414 36.222 205  
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ACERVO 
 

VOLUME ANUALDE 

ATUALIZAÇÃO 

EQUIPE RESPONSÁVEL 
 

(EXCETO VIGILÂNCIA E 

LIMPEZA) 

 
ACESSO AO MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

 
 

VIDEOTECA 

 

COMPRA 

 

DOAÇÃO 

 

PERMUTA 

 

BIBLIOTECÁR IO 

 

OUTROS 

 

ABERTO 

 

FECHADO 

 

QTDE TÍTULOS 

    
1 

 
3 

  
X 

 

DISPOSIÇÃO DO ACERVO TIPO DECATALOGAÇÃO FORMAS DEEMPRÉSTIMO 

 
CDU 

 
CDD 

 
OUTRO 

 
CCAAR2 

 
CCAAR1 

 
OUTRO 

ABERTA 

COMUN. 

FECHADO À COMUM. 

  
X 

  
X 

    
X 

 

 
EMPRÉSTIM O 
DE MAT. DE 
REFERÊNCIA 

 

FACILIDADE PARA RESERVA DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

FACILIDADE PARA REPRODUÇÃO 
DE MATERIALBIBLIOGRÁFICO 

 
SIM 

 
NÃO 

 
INFORMATIZADA 

 
MANUAL 

NÃO 
TEM 

 
NA BIBLIOTECA 

NO 
PRÉDIO 

NÃO 
TEM 

 X X    X  

 
 

 

Periódicos impressos e on-line 
 

A Biblioteca conta com assinatura corrente de títulos de periódicos nacionais. Além das 

Bases de Dados disponibilizadas pelo Domínio Público. A ESTÁCIO EUROPAN, por meio de 

assinatura, disponibiliza para o aluno/ usuário a Bases de Periódicos Científicos: 

 
 EBSCO 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profil 

e=ehost&user=s1299823&passwo    rd=password 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&amp;amp%3Bprofile=ehost&amp;amp%3Buser=s1299823&amp;amp%3Bpassword=password
http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&amp;amp%3Bprofile=ehost&amp;amp%3Buser=s1299823&amp;amp%3Bpassword=password
http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&amp;amp%3Bprofile=ehost&amp;amp%3Buser=s1299823&amp;amp%3Bpassword=password
http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&amp;amp%3Bprofile=ehost&amp;amp%3Buser=s1299823&amp;amp%3Bpassword=password
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 ICAP - Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos. 
 
 
A ICAP tem como objetivo criar um serviço de indexação compartilhada de artigos de 

periódicos nacionais, editados pelas Instituições  que fazem parte  da Rede Pergamum. O 

usuário pode acessar de qualquer lugar dentro do campus da faculdade, basta entrar no 

endereço acima BASE de DADOS. Essas fornecem campos de pesquisas por: 

 
 Palavras-chave 

 Assunto 

 Texto 

 
As Bases podem ser acessadas em todos  os  computadores,  são  renovadas  anualmente 

e representam um apoio fundamental às pesquisas acadêmicas, possibilitando o acesso a 

periódicos internacionais. 

 
 

Tipo de catalogação 
 
A Biblioteca é automatizada, trabalhamos com o Sistema Pergamum. Um sistema 

integrado com todas as bibliotecas da rede Estácio no Brasil e na Argentina. Para 

elaboração do processamento técnico utilizamos as seguintes normas: Código de 

Catalogação Anglo- Americano - AACR-2. Classificação foi adotada a Classificação Decimal 

de Dewey – CDD, para notação de autor utiliza a tabela de CUTTER. 

 

Indexação 
 

A indexação é realizada por meio de lista própria, de cabeçalho de assuntos, em que    os 

termos são criados e atualizados, visando a atender as necessidades dos usuários da 

biblioteca. 

 
 

Obras destinadas aos cursos 

O acervo de livros atende às necessidades dos cursos quanto  à  quantidade,  pertinência,  

relevância  acadêmico-científica  e  atualização  do  acervo  em  relação aos 
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objetivos dos cursos. Inicialmente, a IES disponibilizará a bibliografia básica e 

complementar estabelecida nos planos de ensino dos componentes curriculares dos 

cursos ofertados pela IES, na proporção de 3 (três) títulos na Bibliografia Básica de cada 

componente curricular em cada um dos cursos autorizados, na quantidade de 8 

exemplares para cada título. Para a Bibliografia Complementar serão disponibilizados 5 

(cinco) títulos, com no mínimo dois exemplares, para cada componente curricular, em 

cada curso autorizado. Além de contar ainda com o acervo da Biblioteca Virtual, que 

disponibiliza mais de mil títulos para consulta. 

 
 
O acervo da biblioteca abrange três partes: 

 
Consulta Local: constituída de obras de referência (enciclopédias, dicionários, 

bibliografias, etc.), revistas, jornais, folhetos, mapas, TCC, teses, fitas de vídeo, etc., cuja 

consulta éfeita nas dependências da Biblioteca; 

Circulante: composta de vários tipos de materiais sobre os mais variados campos do 
saber. 

 
Consulta on-line: os usuários também têm o recurso do acesso remoto, para pesquisa 

do acervo físico e também, tem acesso à biblioteca on-line que disponibiliza os livros com 

os textos na íntegra, para consulta e impressão legal das páginas desejadas. 

 
 

Horário de Funcionamento 
 
A Biblioteca da ESTÁCIO EUROPAN funciona de segunda a sexta feira das 8h às 22h e 

aos sábados das 8h às 12h. 

 
Pessoal Técnico-Administrativo 

 
A bibliotecária - Creuza Inácio Junkes, registro no Conselho  Regional  de  Biblioteconomia 

número CRB-8 / 7441 - é responsável pelos encargos de gerenciamento das atividades 

técnicas e administrativas, tratamento técnico e coordenação da Biblioteca. A Biblioteca 

conta ainda com auxiliares administrativos e, pelo menos, um estagiário para apoio e 

atendimento aos usuários. Este quadro será necessariamente 
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ampliado, em conformidade com a evolução do processo de implantação dos novos 

cursos. 

 

 
Serviços oferecidos 

 
São disponibilizados aos usuários da Instituição os seguintes serviços: 

 Agendamento da Biblioteca; 

 Catalogação na fonte; 

 Catálogo de sites; 

 Comutação bibliográfica; 

 Consulta local / on-line a base de dados do acervo; 

 Cursos de bases de dados e de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos; 

 Empréstimo domiciliar e local; 

 Ficha catalográfica; 

 Folder informativo; 

 Levantamento bibliográfico; 

 Orientação bibliográfica; 

 Resenha de vídeos e artigos de periódicos; 

 Recorte de jornais (clipagem); 

 Reprografia (terceirizado); 

 Reserva local e on-line; 

 Sala de Internet; 

 Visitas orientadas. 
 
 

Sistema DOSVOX 
 
Em sua rede de computadores utilizados na biblioteca está instalado o sistema 

operacional DOSVOX, que permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador 

comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo  assim  um  nível  alto de 

independência no estudo e no trabalho. 
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Política de aquisição, expansão e atualização do acervo 
 

O acervo da Biblioteca, incluindo livros básicos e complementares,  títulos  de  periódicos, 

bases de dados, vídeos e DVDs é adquirido levando-se em consideração as propostas 

pedagógicas dos Cursos e as indicações dos Coordenadores de acordo com   os padrões 

de avaliação do MEC. 

 
A avaliação realizada pela CPA junto a alunos e professores quanto aos diversos aspectos 

dos Cursos, avalia em um de seus itens a qualidade do acervo da Biblioteca. Esta avaliação 

vem sendo utilizada como um dos parâmetros para a atualização do acervo. 

 
A previsão orçamentária é elaborada, anualmente, pela Bibliotecária juntamente com os 

coordenadores de curso e encaminhada à Direção Acadêmica e Direção Geral da 

Faculdade, e aprovada pela Mantenedora. Esta previsão projeta um crescimento 

cumulativo de 6% (seis por cento) ao acervo  existente  no ano anterior  de acordo com  o 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 
Anualmente, é realizado um inventário patrimonial dos acervos de todas as bibliotecas 

para verificação de perdas de livros e a substituição dos mesmos. Na ocasião, também 

são separados os livros, periódicos e multimeios que necessitam de atenção quanto à sua 

conservação epreservação. 

 
 

Informatização da Biblioteca – PERGAMUM 
 

O PERGAMUM - Sistema Integrado de Bibliotecas - é um sistema informatizado de 

gerenciamento  de  dados,  direcionado  aos  diversos  tipos  de   Centros   de Informação. 

O Sistema contempla as principais funções de uma Biblioteca: como empréstimo, 

devolução renovação on-line, funcionando de forma integrada com a secretária, com 

objetivo de facilitar a gestão das informações, melhorando a rotina diária com os seus 

usuários. Sendo que, por estar disponibilizado na Internet o usuário pode acessar da sua 

casa, pesquisar e reservar os livros e, posteriormente passar a biblioteca para retirar. 
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No Sistema Pergamum o usuário pode pesquisar e recuperar registros on-line de forma 

rápida e eficiente, por: 

- Autor 
 

- Título 
 

- Palavras-chave. 
 
 

 
Biblioteca Virtual 

 
Conforme citado anteriormente, a Biblioteca Virtual Universitária 2.0, é o primeiro e 

único acervo eletrônico de livros-texto, com obras totalmente em Português e leitura 

total disponível pela Internet. Essa plataforma disponibiliza, atualmente, o acesso  a  1372 

títulos das editoras Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, 

Manole, Papirus, Pearson e Scipione, através de ferramentas que enriquecem e agilizam 

a pesquisa e/ou estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de páginas; anotações 

personalizadas; impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos e pesquisa  por  

palavra-chave,  título,  autor  ou  ISBN.  A  Biblioteca  Virtual  Universitária 

2.1 pode ser acessada pelos alunos de qualquer computador conectado à internet, 

independente do aluno estar nas dependências da IES. A perspectiva é de que o acervo 

da Biblioteca Virtual continue a se expandir anualmente, através de novas parcerias 

estabelecidas com as editoras. 

 

Biblioteca Estácio EUROPAN e a comunidade. 
 
 
A Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias está sempre 

atenta à responsabilidade social. A intenção é que sua biblioteca torne-se uma nova 

alternativa para o usuário encontrar o assunto do qual ele precisa para sua pesquisa, 

tanto para os alunos frequentadores da Biblioteca Municipal quanto para  a  comunidade 

em geral. Essa atitude mostra o compromisso  da  Faculdade  em  incentivar esses alunos 

à pesquisa e   o convívio em uma biblioteca universitária. 
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A Biblioteca disponibilizará os seguintes tipos de materiais para a comunidade: 

 Jornais 

 Revistas 

 Livros em diversas áreas do conhecimento; 

 Clássicos da literatura; 

 Enciclopédias e dicionários 
 
 

 
Programa de Capacitação Profissional 

Objetivo 

O Programa de Capacitação Profissional dos Profissionais da Informação tem por objetivo 

promover o contínuo aperfeiçoamento do pessoal técnico e de apoio administrativo 

quanto a conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais e na melhoria da 

qualidade de suas funções. 

 
Estratégia 

Capacitação Profissional 

Treinamentos presenciais, telepresenciais e palestras para Bibliotecários e Auxiliares de 

Biblioteca, no momento da contratação, com  objetivo  de  capacitá-los  na  realização das 

atividades inerentes à sua função. Estes  treinamentos  estão  disponibilizados através dos 

seguintes links de acesso: 

 
 
 
Treinamento – Empréstimo 

http://www.webcasters.com.br/login.aspx?CodLiveWebCast=11686&Aberto=true 
Treinamento - Cadastro 

http://www.webcasters.com.br/login.aspx?CodLiveWebCast=11805&Aberto=true 
 

 

Treinamento -Base de Dados 

http://www.webcasters.com.br/login.aspx?CodLiveWebCast=11804&Aberto=true 

http://www.webcasters.com.br/login.aspx?CodLiveWebCast=11686&amp;amp%3BAberto=true
http://www.webcasters.com.br/login.aspx?CodLiveWebCast=11805&amp;amp%3BAberto=true
http://www.webcasters.com.br/login.aspx?CodLiveWebCast=11804&amp;amp%3BAberto=true
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Palestra: O livro na Internet: um novo caminho na galáxia de Gutemberg 

http://www.webcasters.com.br/login.aspx?CodLiveWebCast=11728&Aberto=true 
 

 

Ao término do treinamento esses profissionais encontram-se aptos ao desempenho de 

suas funções e a ministrar cursos oferecidos pelo Programa de Treinamento de usuários. 

 

 
11.2 O campus 

Área física 

Atualmente, a área total construída é de aproximadamente 9.000 m², composta de salas 

de aula, laboratórios, lanchonete, Biblioteca, salas de coordenação e de professores, 

auditório, entre outras. O atual prédio, onde funcionam os cursos da IES, possui 73 salas 

de aula com tamanho médio de 68 m² cada sala. 

 
Salas de Aula 

 
As salas de aula das IES apresentam: 

 
a) Boas condições de uso e de salubridade, com espaço adequado; 

b) Boa iluminação, ventilação e acústica. 

c) Iluminação natural e artificial, através de luminárias fluorescentes. 

d) Iluminação de emergência. 

e) Mobiliário adequado . 

f) Condições adequadas às atividades acadêmicas, com estrutura que suporta 

aulas expositivas, com uso de recursos audiovisuais, e aulas com atividades em 

grupo. 

 
 SALA Área (m2) 

1 A-201 62,06 
2 A-202 48,50 

3 A-203 61,48 

4 A-204 53,04 

5 A-206 66,78 

http://www.webcasters.com.br/login.aspx?CodLiveWebCast=11728&amp;amp%3BAberto=true
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6 B-002 113,22 

7 B-006 59,28 

8 B-008 42,24 

9 B-101 41,01 

10 B-102 62,00 

11 B-104 62,00 

12 B-106 37,05 

13 B-108 76,00 

14 B-110 59,66 

15 B-111 68,02 

16 B-112 44,10 

17 B-113 63,25 

18 B-115 47,60 

19 B-117 38,76 

20 B-119 35,59 

21 B-201/203 135,66 

22 B-202 67,41 

23 B-204 67,41 

24 B-206 119,25 

25 B-208 61,36 

26 B-209 27,90 

27 B-210 41,04 

28 B-211 63,00 

29 B-213 53,00 

30 B-215 53,00 

31 C-002 85,41 

32 C-010 51,83 

33 C-012 55,50 

34 C-101 39,27 

35 C-102 38,48 

36 C-103 55,50 

37 C-104 74,00 

38 C-105 47,88 

39 C-106 53,28 

40 C-107 28,20 

41 C-108 45,24 

42 C-201 130,98 
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43 C-202 232,56 

44 C-203 53,29 

45 C-204 148,19 

46 C-205 29,00 

47 D-006/008 113,96 

48 D-010 74,00 

49 D-012 30,00 

50 D-101 35,40 

51 D-102 37,50 

52 D-103 56,24 

53 D-104 73,00 

54 D-106 54,20 

55 D-108 46,20 

56 D-201/203 102,60 

57 E-101 150,40 

58 E-102 150,40 

59 E-301 75,2 

60 E-302 75,2 

61 E-303 75,2 

62 F-001 50,00 

63 G-100 83,74 

64 G-101 83,74 

65 G-102 45 

66 G-103 45 

67 G-104 90,24 

68 G-105 90,24 

69 G-001 114,13 

70 G-002 71,44 

71 G-003 71,44 

72 G-004 85,54 

73 G-005 85,54 

 

 

Instalações Administrativas 
 
 

As instalações administrativas apresentam condições para execução dos trabalhos em 

ambiente  confortável,  com  boa  ventilação  e  iluminação,  espaço  físico  e   mobiliário 
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adequados às atividades realizadas e manutenção dos padrões de higiene e limpeza. 
 
 

 

Instalações  administrativas Quantidade Área (m2) 

Sala de Direção 1 9,60 
Sala dos Professores 1 91,83 

Secretaria 1 42,00 

Recepção - SSA 1 42,00 

Auditório 1 229,46 

Biblioteca 1 375,00 

Laboratório Informática 6 313,00 

Pátio Coberto  /  Área de Lazer / 1 2.500,00 

Quadra Poliesportiva 1 835,10 

Sanitário Feminino 1 7,83 

Sanitário Masculino 1 7,83 

 
 
 
 

A Unidade ainda conta com outras instalações, como as salas para trabalho  dos  técnico- 

administrativos. Esses funcionários trabalham divididos  em  diferentes  setores, 

instalados em variadas salas que apresentam boas condições de uso e de salubridade, 

mobiliário e espaço físico adequados às atividades realizadas  e  manutenção dos padrões 

de higiene e limpeza. Há ainda a Sala de Ingresso (Vestibular) equipada e em condições 

de dar um atendimento de qualidade àqueles que buscam a Faculdade para nela darem 

início ao Curso Superior; estes candidatos a uma vaga na Instituição, após o primeiro 

atendimento são encaminhados à Sala de Prova, na qual contam com um ambiente 

tranquilo, arejado e cômodo para prestarem sua prova de Vestibular. Finalmente, 

observa-se que há uma sala de negociação, na qual os alunos da Instituição têm um 

atendimento personalizado e confidencial quando precisam negociar seus débitos e 

prosseguirem seus estudos com tranquilidade. Nossos alunos também contam com um 

espaço específico, com 8 computadores disponíveis para acessarem com tranquilidade 

todas as suas informações acadêmicas disponíveis na Secretaria Virtual. 



271 
 

As instalações para docentes apresentam boas condições de uso e de salubridade e 

possuem mobiliário adequado. A IES dispõe de: sala para uso coletivo dos professores – 

Sala dos Professores - com toda a infraestrutura necessária para acomodá-los nos 

horários de intervalo. A Sala possui mesas para realização de atividades ou estudos. A Sala 

é gerenciada por um funcionário exclusivo que dá suporte  administrativo (materiais, 

documentação, fotocópias, etc) aos professores. Os Professores têm à sua disposição, 

nessa sala, computadores com acesso à Internet em alta velocidade. 

 
A IES possui também um Auditório com capacidade para 220 lugares, totalmente 
equipado. 

 
As instalações sanitárias da IES são em número suficiente  para atender à quantidade   de 

alunos. Contando com a seguinte distribuição de sanitários. 

 

Prédio A - Térreo 01 Fem. - 08 boxes 01 Masc. - 08 boxes 

Prédio D- Térreo 01 Fem. - 08 boxes 01 Masc. – 08 boxes 

Prédio A-1ºandar 01 Fem. 01 Masc. 

Prédio B-1º andar 01 Fem. – 01 box 01 Masc. - 01 box 

Prédio D-1º andar 01 Fem. – 08 boxes 01 Masc. – 08 boxes 

Prédio A-2º andar 01 Fem. – 02 boxes 01 Masc. – 01 box 

Prédio B-2º andar 01 Fem. – 02 boxes 01 Masc. - 02 boxes 

Prédio D-2º andar 01 Fem. – 08 boxes 01 Masc. – 08 boxes 

 
 
 

11.3 Complexo de Laboratórios Didáticos 

Conjuntos de Multimídia e Áudio/ Reprodução 

Itens Quantidade 

Projetor Multimídia 32 

Microcomputador Celeron 3.0 10 

Notebook HP540 4 

Notebook STI 5 

DVD Player 2 
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Vídeo Cassete 5 

TV 29 4 

Caixas de Som 3 pares 

Micro System 1 

 

 

Laboratórios de informática 
 

 
 

Lab. Área (m2) 
Quantidade 

Atual 

 
Descrição dos Equipamentos 

1 56,43 46 Core 2 Duo / 3Gb RAM / HD 300Gb 
2 56,43 46 Core 2 Duo / 3Gb RAM / HD 300Gb 

3 47,38 21 Core I5 / 8Gb RAM / HD 500Gb 

4 61,61 43 Core 2 Duo / 3Gb RAM / HD 300Gb 

5 53,00 21 Core 2 Duo / 3Gb RAM / HD 300Gb 

6 53,00 30 Core I3 / 3Gb RAM / HD 300Gb 

 
 

Laboratórios Específicos 
 

 
 

Lab. Área (m2) 
Quantidade 

Atual 

 
Descrição dos Equipamentos 

 
 
 

 
TV e 

Fotografia 

 
 
 
 

66,96 

 
 
 
 

1 

1 mesa de som S.A Stanes, 1 potência de som 

Wattson, 2 computadores 1 PowerMac e 1 

eMAC,9 maquinas fotográficas sendo 5 Sony, 2 

Cannon e 2 Vivitar, 3 filmadoras sendo 1 

Panasonic, 1 Sony e 1 JVC, 2 microfones sendo 1 

lapela Shure, e 1 Lesson normal 2 caixas de som 

 
Lab. Área (m2) 

Quantidade 

Atual 

 
Descrição dos Equipamentos 



273 
 

 

 

 
 

Estúdio 

e 

Rádio 

 

 

 
53,76 

 

 

 
1 

1 mesa de som Berig, 1 potência Wvox, 

 
1 PC, 1 Microfone profissional, 1 microfone 

Sanson, 1 Piano eletrônico. 3 fones de ouvido 

profissional Innovor 1 mesa de som Berig, 1 

potência Wvox, 

 

 

 
 

 
Lab. Área (m2) 

Quantidade 

Atual 

 
Descrição dos Equipamentos 

Sala 

de 

Áudio 

 

 
232,56 

 

 
1 

1 potencia Wvox, 1 computador HP, 1 projetor 

Epson, 4 Caixas acústicas, 1 receptor 

parabólico Tele System, 1 projetor Epson 
 

 

 
 

Lab. Área 
2 

Quantidade Descrição dos Equipamentos 

 

 

 
Auditório 

 

 

 

 
229,46 

 

 

 

 
1 

2 potencias de som Wvox, 1 mesa de som 

Wattson, 1 receptor parabólico Tele 

System, 

 

 

 

 

 

 
Lab. Área (m2) 

Quantidade 

Atual 

 
Descrição dos Equipamentos 

Sala   de 

Áudio 

Visual 

 

 
102,6 

 

 
1 

 

1 computador HP, 1 projetor Sanyo, 2 caixas 

de som acústicas. 
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Lab. Área (m2) 

Quantidade 

Atual 

 
Descrição dos Equipamentos 

Sala 

de 

Áudio 

 

 
148,19 

 

 
1 

 
1 receptor parabólico Tele System 

 

 

 

 

 

 

Lab. Área (m2) 
Quantidade 

Atual 

 

Descrição dos Equipamentos 

 

Som 

para 

Eventos 

 

 
móvel 

 

 
1 

2 potencia de som Wvox, 1 mesa de som 
Wattson, 1 equalizador Ciclotron, 2 caixas de 
som acústicas 
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Lab. Área (m2) 
Quantidade 

Atual 

 

Descrição dos Equipamentos 

   01 Saco de boxe, 4 protetor de tórax, 

   
17 protetores de canela (grandes), 20 protetores de 

   canelas (pequenos), 7 apara chute, 40 cordas, 10 bolas 

   grandes gym ball, 183 tapetes de borracha, 30 

   almofadascom antiderrapante, 26 colchonetes 

   pequenos, 60 

   colchonetes médio, 6 colchonetes grandes, 62 

   bambolês, 2 cama elástica pequena, 

   
1 cama elástica grande, 20 pesos de 2kg, 

   
20 pesos de 1kg, 1 sportin grande, 1 Proteção ppara 

Sala de   Mini Tramp, 1 Bastão Revez c 0.30 CM ALUMIN, 6 Rede 

Ginástic 
150,54 1 Basquete Chua Fio 4mm Par, 1 Rede Proteção Mini 

a e apoio   Trampolim, 1 Molas Para Mini trampoli,5 Bola Fs Max 

da 
  500 Term Penalty, 5 Bola Volly 6.0 Penalty, 4Bola 

quadra 
  Basquete Pro 7.4 

Penalty, 4 Bola de Basquete Pro 6.4 PenaltY, 4 Bola 

   Handball h3l Suecia Penal, 4 Bola Handball h2l Suecia 

   Penal, 2 Sarrafos P Salto Altura, 5 Bola Pilates 65cm 

   Torian, 10 Tornozeleira 03 kg Leirimax, 10 Tornozeleira 

   02 kg, 10 Halteres ferro 04 kg, 10 Halteres ferro 06 

kg, 2 pares de astes para Vôlei, 2 redes para vôlei, 

2 redes para futebol, 1 freezer, 30 cones grandes, 

32 bolas de Basquete, 44 bolas de vôlei, 19 bolas 

de futebol salão, 4 bolas futebol de campo, 30 

bolas pequenas de borracha, 15 bolas de 

handebol, 10 bolas de futebol americano, 05 jogos 

de colete, 1 proteção para pescoço, 01 rádio, 01 

potência, 04 microfones sem fio, 01 kit de 



276 
 

 

 
Lab. 

Área 

(m2) 

Quantidade 

Atual 

 
Descrição dos Equipamentos 

 
Brinquedoteca 

 

36,48 

 

1 

24 bambolês, 70 tapete de borracha, 20 

bonecos, 02 caixas de frações, 10 brinquedos 

reciclados, 02 kit de montagem de brinquedos 

 

 

 

 
 

Politicas de aquisição, manutenção e atualização de equipamentos 
 

A Instituição possui fornecedores credenciados para a realização de serviços de 

manutenção corretiva, sendo feita internamente apenas uma manutenção preventiva 

simples como verificação de cabos, conectores, limpeza geral, troca de fiação, etc. 

 

Os cursos que utilizam os recursos de informática exigem uma revisão constante nas 

condições físicas de seus Laboratórios, de forma a garantir a integridade física dos 

equipamentos, a segurança na rede de comunicação, bem como uma melhor disposição 

dos recursos, visando a otimizar o uso dos laboratórios. 

 
As inovações em laboratórios deverão ser vinculadas aos projetos dos cursos, e são 

apontadas pelos docentes e Coordenadores dos Cursos, através das reuniões de 

Colegiado. O Coordenador, por sua vez, indica as necessidades para a Diretoria da IES que 

dará os andamentos orçamentários e financeiros cabíveis. 
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Previsão de aquisição e manutenção do complexo de laboratórios 
 

2015 2016 2017 2018 

6 laboratórios de TI ( 3 com 40 micros 
e 3 labs com 20 micros) 

7 laboratórios de TI ( 3 com 40 micros 
e 4 labs com 20 micros) 

7 laboratórios de TI ( 3 com 40 micros 
e 4 labs com 20 micros) 

8 laboratórios de TI ( 3 com 40 micros 
e 5 labs com 20 micros) 

1 lab. de brinquedoteca 1 lab. de brinquedoteca 1 lab. de brinquedoteca 1 lab. de brinquedoteca 

1 Lab. Ginástica e dança 1 Lab. Ginástica e dança 1 Lab. Ginástica e dança 1 Lab. Ginástica e dança 

1 lab. De lutas e musculação 1 lab. De lutas e musculação 1 lab. De lutas e musculação 1 lab. De lutas e musculação 

1 lab. Quadra poli 1 lab. Quadra poli 1 lab. Quadra poli 1 lab. Quadra poli 

1 lab. semiologia e semiotécnica 1 lab. semiologia e semiotécnica 1 lab. semiologia e semiotécnica 1 lab. semiologia e semiotécnica 

1 lab. Anatomia 1 lab. Anatomia 1 lab. Anatomia 1 lab. Anatomia 

1 lab. Química 1 lab. Química 1 lab. Química 1 lab. Química 

1. lab. Ciências morfológicas 1. lab. Ciências morfológicas 1. lab. Ciências morfológicas 1. lab. Ciências morfológicas 

1. lab. Microbiologia 1. lab. Microbiologia 1. lab. Microbiologia 1. lab. Microbiologia 

1  lab.  Consultório de Enfermagem 1  lab.  Consultório de Enfermagem 1  lab.  Consultório de Enfermagem 1  lab.  Consultório de Enfermagem 

1 Lab de Treinamento de Prática de 
enfermagem(UTI) 

1 Lab de Treinamento de Prática de 
enfermagem(UTI) 

1 Lab de Treinamento de Prática de 
enfermagem(UTI) 

1 Lab de Treinamento de Prática de 
enfermagem(UTI) 

1. Lab. De rádio 1. Lab. De rádio 1. Lab. De rádio 1. Lab. De rádio 

1. Lab. De  Fotografia e Vídeo 1. Lab. De  Fotografia e Vídeo 1. Lab. De  Fotografia e Vídeo 1. Lab. De  Fotografia e Vídeo 

1. Lab. Agência de Publicidade 1. Lab. Agência de Publicidade 1. Lab. Agência de Publicidade 1. Lab. Agência de Publicidade 

1. Lab. Computação gráfica ( 21 
Machintoshs) 

1. Lab. Computação gráfica ( 21 
Machintoshs) 

1. Lab. Computação gráfica ( 21 
Machintoshs) 

1. Lab. Computação gráfica ( 21 
Machintoshs) 

1 lab. Redes 1 lab. Redes 1 lab. Redes 1 lab. Redes 

1 lab. De Física 1 lab. De Física 1 lab. De Física 1 lab. De Física 

1 lab. Depósito de reagentes 1 lab. Depósito de reagentes 1 lab. Depósito de reagentes 1 lab. Depósito de reagentes 

1 lab. De Elétrica e circuitos 1 lab. De Elétrica e circuitos 1 lab. De Elétrica e circuitos 1 lab. De Elétrica e circuitos 

 1 Lab. Poluição 
atmosférica/geologia/hidrologia 

1 Lab. Poluição 
atmosférica/geologia/hidrologia 

 

1 Lab.  Poluição atmosférica 

  1 Lab. Processos de Produção e 
Metrologia 

1 Lab. Processos de Produção e 
Metrologia 
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  1 lab. Técnicas de construção 1 lab. Técnicas de construção 

  1 Lab. Eletrônica linear/eletro digital 
e eletromagnetismo 

1 Lab. Eletrônica linear/eletro digital 
e eletromagnetismo 

   1 lab. De Botânica 

   1 Lab. Farmácia ( análises 
clínicas/farmacotécnica 
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11.4 Infraestrutura Tecnológica 

 
A Instituição possui rede de comunicação – Internet – em seu  laboratório  de informática, 

nos equipamentos disponíveis nas Salas de Professores, Salas de Coordenadores, Direção 

e Biblioteca. 

 
Além da conexão à Rede Mundial de Computadores, a ESTÁCIO EUROPAN também coloca 

à disposição de seus alunos e professores os serviços disponíveis do Sistema de 

Informações Acadêmicas – SIA - utilizado na Instituição para a gestão acadêmica. 

 
Por meio do módulo “Aluno Online” do SIA, os alunos, mediante senha  individual, podem 

consultar suas notas e faltas por acesso remoto via internet; além de consultar sua 

situação financeira. Também possibilita a realização, pela internet, de matrícula e pré-

matrícula, além do acompanhamento do plano pedagógico das disciplinas e do material 

deixado à disposição pelos professores para download. Também podem, por meio do SIA, 

acessar a Biblioteca Virtual, o Programa de Nivelamento, a Central de Estágios e Empregos 

e a Webaula. 

 

O módulo “Professor Online” oferece  as  seguintes  opções:  mediante  senha  individual, 

o professor pode obter informações sobre seus alunos, turmas e horários de suas aulas; 

realizar lançamento de notas e faltas pela internet; publicar material didático para seus 

alunos, como apresentações, vídeos, documentos, textos e referências bibliográficas e 

também acessar a Biblioteca Virtual, cursos de Educação Continuada do Programa de 

Qualificação Docente – PIQ Formação. 

 
Já o módulo “Coordenador Online” permite que os coordenadores façam 

acompanhamento individual, por curso, disciplina ou turma do desempenho de alunos e 

docentes. Possibilita, também, a monitoração de situação de matrícula e desempenho 

acadêmico dos alunos. 
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11.5 Plano de Promoção de Acessibilidade e Atendimento Prioritário ao PNEs 
 
A educação profissional de alunos que apresentam  necessidades  educacionais  especiais 

coloca-se como um desafio aos diferentes sistemas de ensino. Embora neste momento a 

demanda que se apresenta seja reduzida, ela deve vir a crescer como consequência das 

modificações nas políticas públicas para a educação especial, bem como pela crescente 

demanda das empresas por profissionais com necessidades especiais qualificados. 

 
A Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias está fisicamente 

preparada para a inserção e permanência de pessoas com necessidades educacionais 

especiais, no que se refere a sua infraestrutura e capacitação de seus colaboradores. 

 

A ênfase na educação para a convivência, além da construção de uma cultura de inclusão, 

abrange, também, a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais. A fim de 

implementar ações nessa perspectiva são necessárias algumas medidas (Cf. Políticas de 

Educação Inclusiva descritas no item 6.7 deste documento). 

 

12 AVALIAÇÃOINSTITUCIONAL        

 
Apoiada nas diretrizes emanadas da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, esta IES orienta 

seu processo avaliativo com os princípios de legitimidade, participação, integração, não- 

punição/premiação, compromisso, continuidade e sistematização. 

 
A legitimidade pressupõe o acordo da comunidade acadêmica quanto à 

institucionalização do processo de avaliação e quanto aos  seus  critérios.  A  participação 

é entendida como a atuação de diversos segmentos da Instituição nas diferentes fases do 

processo de avaliação. Integração significa a incorporação de todos os esforços e 

experiências existentes ao processo global de avaliação institucional. 

Concomitantemente, não-punição/premiação é o princípio que visa a substituir a ideia de 

procurar quem errou, pela de identificar as falhas  e como corrigi-las.  Compromisso  é  o  

empenho  tanto  individual  como  coletivo  na  busca  de melhoria da Instituição   e 
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finalmente, os princípios de continuidade e sistematização da avaliação são entendidos 

como forma de garantir a reflexão e redefinição constante de objetivos e metas a serem 

alcançados. 

 
A Avaliação Institucional na Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e 

Tecnologias visará contribuir para a evolução da Instituição nos níveis acadêmicos e 

administrativos. Ela tem como finalidade básica o autoconhecimento e a tomada de 

decisões na perspectiva de desenvolver uma educação superior com qualidade. Ao 

mesmo tempo, a Avaliação Institucional é entendida prioritariamente como um ponto de 

partida para os ajustes necessários na Instituição. Ela é um “organizador” das ideias sobre 

os problemas do Ensino Superior. Por outro lado, ela sedimenta uma cultura de avaliação 

diagnóstica, onde são detectados os erros e acertos com o objetivo de correção e 

melhoria. 

 
 
12.1 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 
 

Compete à CPA assegurar a evolução contínua e sistemática do processo avaliativo 

institucional alinhado às diretrizes estabelecidas pelos órgãos governamentais; criar, manter 

e fomentar a cultura avaliativa por meio da condução dos processos internos de avaliação dos 

seus setores e cursos e do acompanhamento dos resultados e do impacto das avaliações 

externas na IES. 

 

A CPA conduz os processos de avaliação interna, bem como sistematiza e presta as 

informações solicitadas pelo INEP. Para tanto, organiza o Relatório Anual de Autoavaliação, 

analisando as ações implementadas por todos os setores da IES, de acordo com as 10 

dimensões estabelecidas pelo SINAES, com especial destaque para a análise do PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída por ato da Diretoria Geral, é é 

constituída pelos seguintes segmentos representativos da Instituição: 1 representante do 

corpo docente; 1 representante do corpo discente; 1 representante do corpo técnico-

administrativo;   1  representante   da  sociedade  civil  organizada,  sem  vínculo 
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empregatício com a Faculdade. Não há privilégio para a maioria absoluta de um dos 

segmentos. É um órgão de natureza consultiva e operacional, com autonomia em relação  aos 

órgãos colegiados da Instituição para a condução dos processos internos de avaliação, com 

mandato de dois anos, podendo ser renovado nos termos do Regulamento Interno da CPA. 

 

A CPA realizará, como mínimo, uma reunião semestral em caráter ordinário e reuniões em 

caráter extraordinário, para discussão de matérias específicas, as que se fizerem necessárias. 

À CPA compete propor a constituição de subcomissões com colaboradores e discentes para  a 

operacionalização das ações. 

 

A CPA tem como objetivo geral acompanhar e aperfeiçoar o Projeto Pedagógico  Institucional, 

promovendo a permanente melhoria e pertinência das atividades relacionadas a ensino, 

pesquisa, Extensão e gestão. Os objetivos específicos consistem em: avaliar a qualidade do 

ensino, de cada professor, dos cursos, de cada coordenador de curso, do diretor de unidade e 

da Instituição como um todo; avaliar os setores de suporte ao ensino e a qualidade dos 

serviços prestados por eles; repensar o processo de gestão da Instituição; repensar objetivos, 

maneira de atuação e resultados na perspectiva de uma Instituição mais condizente com o 

momento histórico; e identificar mudanças necessárias, revisando o PDI, além de acompanhar 

a implantação das ações, contribuindo para o aperfeiçoamento da Instituição. 

 
12.2 Projeto de Autoavaliação Institucional 

 
Entendendo a importância da reflexão crítica sobre o desenvolvimento da Educação 

Superior, a ESTÁCIO EUROPAN adota uma metodologia coerente com os objetivos 

institucionais, que seja exequível e que possua caráter permanente, sistêmico, 

participativo, objetivo e criativo. 

 
O processo geral da Avaliação Institucional Interna é gerenciado pela CPA. A cada 

semestre, a CPA coordena a aplicação de Avaliação Institucional Interna, principal 

instrumento de coleta de informações sobre a Instituição e os cursos aplicados aos alunos  

e  professores  (semestralmente)  e  aos  gerentes  acadêmicos  e coordenadores 
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(anualmente). 
 

Essa avaliação é realizada por meio do Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) e é 

disponibilizada online para todos os alunos e docentes da Instituição. Integram, também, 

os dados da  Avaliação  Institucional  Interna  a  Pesquisa  Sociocultural  aplicada para 

todos os alunos bienalmente e a Pesquisa de Clima  Organizacional aplicada anualmente 

para todos os colaboradores (docentes e técnico-administrativos). 

 
Para o desenvolvimento da Avaliação Institucional Interna, a CPA segue as seguintes 
etapas: 

I. Preparação: sensibilização dos alunos por meio de reuniões com representantes 

de sala, chamadas em murais e site; sensibilização dos professores por meio dos 

esclarecimentos na semana de planejamento, nas reuniões de colegiado, avisos 

nos murais, e-mail e site; alinhamento dos instrumentos de avaliação. 

II. Desenvolvimento: aplicação dos instrumentos, levantamento  de  dados, tabulação  

e análise dos dados; análise dos resultados, identificando fragilidades  e 

potencialidades; elaboração do plano de ação pelos diferentes setores. 

III. Consolidação: divulgação dos resultados parciais; balanço  das  ações  de  melhoria 

implementadas como decorrência da avaliação; proposta de  ações  para 

superação das fragilidades; avaliação da Instituição em cada uma das dimensões; 

elaboração do resultado final de avaliação interna; divulgação do resultado final de 

avaliação. 

 

A Avaliação Interna é realizada de forma contínua por meio de várias instâncias, tais 

como: reuniões pedagógicas, reuniões com representantes de classe, questionários 

respondidos pelos alunos, avaliação e autoavaliação de professores e coordenadores, 

pesquisa de clima organizacional respondida por todos os colaboradores, avaliação das 

comissões externas do MEC, discussões e decisões específicas dos colegiados, etc. 

As dez dimensões especificadas na Lei 10.861 que devem ser objeto de análise pelas IES 

são avaliadas em diferentes momentos pela comunidade acadêmica, pelas instâncias 

citadas acima e, especificamente por meio da Avaliação Institucional Interna coordenada 

pela CPA. 
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Os principais questionários que integram a Avaliação Institucional Interna são: Aluno – 

avalia Instituição – campus; Aluno – avalia professor; disciplina; Aluno – avalia curso; 

Professor avalia campus; Professor avalia curso; Professor avalia coordenador do curso; 

Coordenador de curso avalia Professor; Gerente acadêmico avalia professor; Gerente 

acadêmico avalia coordenador de curso. 

 
Os principais aspectos avaliados na Avaliação Institucional Interna estão descritos a 
seguir: 

 
 

12.2.1 Avaliação respondida pelos alunos 

 
Nas questões pedagógicas, o objeto de análise é o acompanhamento do desenvolvimento 

técnico-didático e metodológico do curso. Para tanto, são avaliadas as orientações e 

informações que o aluno recebe em relação ao curso, conhecimento do projeto 

pedagógico, planos de ensino, sobre aspectos acadêmicos relacionados ao seu curso e 

esclarecimentos sobre oportunidades profissionais relacionadas à sua área de formação. 

 
Fazem parte da avaliação a integração entre as disciplinas, oportunidades de participação 

nas atividades complementares oferecidas pelo curso, a exigência do curso quanto à 

qualidade do conteúdo  das  disciplinas  e  quantidade  de  trabalhos  e  horas de estudo, 

o equilíbrio entre teoria e prática e o apoio prestado aos alunos pela coordenação do 

curso. 

Com relação ao corpo docente e aula, os alunos avaliam o domínio do conteúdo da 

disciplina pelo professor, a clareza da apresentação da proposta de trabalho da disciplina, 

a facilidade de transmissão de conhecimentos e o comprometimento do professor da 

disciplina com a Instituição. 

Com relação ao desenvolvimento da aula, os aspectos avaliados  são:  a  articulação entre 

teoria e prática, o incentivo à participação na discussão e expressão de ideias, o 

esclarecimento de dúvidas, a coerência entre os procedimentos de avaliação por meio de 

provas, testes e trabalhos, a discussão dos resultados das avaliações com os alunos e 

a utilização adequada do tempo destinado ao desenvolvimento da aula. 
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A avaliação dos aspectos administrativos tem por objeto de análise a qualidade da gestão 

administrativa, as questões referentes ao atendimento, ambiente, recursos, 

comunicação, funcionamento, disponibilidade e orientação prestados pelos diversos 

setores, notadamente secretaria, acervo bibliográfico, laboratórios, disponibilidade de 

recursos audiovisuais e condições de manutenção do campus. 

 
 
12.2.2 Avaliação respondida pelos docentes 

 
Com relação aos aspectos que fazem referência ao curso, os docentes avaliam a 

concepção e pertinência do currículo, a adequação do Projeto Pedagógico do curso à 

formação profissional do aluno, a integração entre os conteúdos das disciplinas, as 

práticas pedagógicas, a adequação das atividades complementares propostas  pelo  curso 

(oficinas, cursos, grupos de estudo, palestras, visitas etc.) e o conhecimento do projeto 

pedagógico do curso. 

 
As questões respondidas pelos docentes fazem referência também ao conhecimento 

sobre os resultados da avaliação externa da Instituição e cursos e Autoavaliação 

Institucional. 

 
Com relação à gestão, avaliam a atuação da direção  e  dos  coordenadores,  assim  como 

o sistema de informações acadêmicas. Com relação aos coordenadores, os docentes 

avaliam a atuação da coordenação do curso, a disponibilidade do coordenador em 

atender as demandas e necessidades do curso, a  atuação  nas  atividades acadêmicas e a 

atuação no âmbito do curso, o incentivo  do  coordenador  à  participação do professor 

nos projetos, programas e atividades do curso e  da  Instituição, a oportunidade de 

participação nas discussões sobre o projeto pedagógico do curso e a relevância do 

conteúdo das reuniões de docentes promovidas. 

 
Com relação à infraestrutura física, avaliam a disponibilidade de laboratórios para atender 

as necessidades da disciplina, assim como os recursos audiovisuais  e  os recursos 

disponíveis para atender as aulas práticas. 
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12.2.3 Avaliação respondida pelos coordenadores 
 
As questões respondidas pelos coordenadores de curso avaliam a dimensão pedagógica 

e as questões administrativas. Na dimensão pedagógica, as questões fazem referência à 

qualidade do curso. Para tanto, os coordenadores avaliam as práticas pedagógicas dos 

professores, a utilização de metodologias de avaliação eficazes e alinhadas ao objetivo da 

disciplina, o cumprimento do plano de ensino, considerando a inserção de inovações e 

atualizações de conteúdo, levando em conta a abertura para inclusão de novos aspectos 

relevantes, as práticas do professor no sentido de promover a aprendizagem dos alunos 

com incentivo à participação, discussão e expressão de ideias nas aulas e o domínio do 

conteúdo de todas as disciplinas lecionadas. 

 
No que diz respeito ao relacionamento e participação dos docentes do curso, os 

coordenadores avaliam a postura dos docentes no sentido da imparcialidade, 

compromisso e respeito no tratamento com os alunos e demais colaboradores e o 

comprometimento do docente com a Instituição. Avaliam, também, a participação em 

reunião de curso e eventos acadêmicos e a busca de novos conhecimentos e 

procedimentos didáticos para utilizar em sua área de atuação. 

 
12.2.4 Avaliação respondida pelos gestores acadêmicos 

 
Os gestores acadêmicos avaliam aspectos referentes ao curso e a gestão, os professores 

e os coordenadores. 

 
As questões que avaliam aos professores fazem  referência  à  assiduidade, pontualidade, 

cumprimento de prazos, comprometimento com a aprendizagem do aluno e do programa 

acadêmico e postura proativa perante problemas que possam prejudicar o 

desenvolvimento das atividades de ensino. 

 
As questões que avaliam os coordenadores fazem referência à disponibilidade do 

coordenador em atender às necessidades do curso no campus, no que se refere ao 

Projeto Pedagógico, agilidade nas homologações (atribuição de aulas) dos docentes 

realizadas  para  atender  às  necessidades  do  campus  e  agilidade  nas  respostas    aos 
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processos de isenção e de equivalências de disciplinas. 
 
 
12.3 Outros instrumentos avaliativos 

 

Integram, também, os dados da Avaliação Institucional Interna a Pesquisa de Clima 

Organizacional, a Pesquisa Estácio de Satisfação do Aluno (PESA) e o Índice de Satisfação do 

Aluno (ISA). 

 
Pesquisa de Clima Organizacional 

 

Realizada anualmente e respondida por todos os colaboradores (docentes e  administrativos). 

As dimensões avaliadas na Pesquisa de Clima Organizacional são: Treinamento e 

Desenvolvimento, Comunicação, Recursos, Cultura e Valores, Reconhecimento e Incentivos, 

Liderança, Suporte, Engajamento. Como forma de ilustrar os resultados dessa pesquisa, são 

apresentados os índices de favorabilidade das dimensões avaliadas e as dez questões mais 

favoráveis e menos favoráveis com seus respectivos  índices. É válido destacar que os 

resultados da Pesquisa de Clima Organizacional são amplamente debatidos pelos gestores da 

IES. 

 

PESA (Pesquisa Estácio de Satisfação do Aluno) 
 

Constitui-se em uma análise qualitativa com amostragem de alunos e  é  realizado anualmente 

por uma empresa de consultoria externa. Visa mensurar o nível de satisfação dos alunos com 

a IES em quatro dimensões (Atendimento ao Aluno, Processos Financeiros, Infraestrutura e 

Qualidade de Ensino), seus atributos e subatributos visando realizar diagnóstico que subsidie 

as tomadas de decisões em direção a uma melhora na qualidade dos serviços prestados. 

 
ISA Índice de Satisfação do Aluno 

 
Realizado semestralmente e traduz o índice de satisfação do aluno com relação aos seus 

Professores e à Instituição. O cálculo do ISA é constituído pela média simples dos dois eixos: 

média obtida pelos Professores da Instituição/campus (MP) e média obtida pela 

Instituição/Campus (MC). Portanto: ISA = MP + MC/2. 
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A Avaliação Interna, compreendida como centro do processo avaliativo e como ponto de 

partida para a realização da regulação e da autoavaliação, está direcionada mais 

especificamente para a análise do trabalho pedagógico e dos compromissos sociais da 

Instituição. Busca identificar as qualidades e os problemas enfrentados e adequar a atuação 

institucional às demandas sociais, sempre direcionando seu trabalho para o  aperfeiçoamento 

das pessoas e da Instituição. 

 

Por meio dessas avaliações a ESTÁCIO EUROPAN visa a desenvolver competências internas 

para assumir sua responsabilidade na realização da regulação e avaliação educativa proposta 

no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior- o SINAES- por meio do seu ciclo 

avaliativo. 

 

Nesse sentido, a ESTÁCIO EUROPAN busca responder às ações de controle e supervisão 

estatal, bem como atender aos requisitos das dimensões de organização didático- pedagógica, 

do corpo docente e instalações físicas necessárias, entendendo-as como oportunidades 

efetivas para aperfeiçoamento das ações institucionais, integrando e articulando os resultados 

dessa ação regulatória à sua prática avaliativa interna. Assim, as dimensões externas da 

avaliação, materializadas no Exame Nacional de Cursos - ENADE - e  na Avaliação dos Cursos 

de Graduação, são vistas pela IES como tendo também um caráter formativo, já que não se 

esgotam em si mesmas e constituem espaços e momentos de reflexão e diagnóstico, 

contribuindo para a construção de novos ordenamentos para o trabalho acadêmico 

institucional. 

 
12.4 Desenvolvimento da Avaliação Institucional 

 
O caráter interdependente dos procedimentos utilizados no levantamento das 

informações marca, também, a etapa de análise e tratamento dos dados, uma vez que os 

dados coletados fazem parte de uma rede de informações que se entrelaçam e 

influenciam mutuamente. A análise realizada prevê um movimento que ora foca o 

específico da dimensão, ora amplia para a Instituição integralmente. 

 
Os indicadores quantitativos e qualitativos obtidos por meio da Avaliação Interna      são 
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utilizados para diagnosticar, descrever, interpretar e avaliar a realidade de cada setor, 

suas potencialidades e fragilidades, possibilitando a elaboração de um documento síntese 

(Relatório). 

 
Para o desenvolvimento da Avaliação Institucional Interna a CPA cumpre as etapas de 

preparação, desenvolvimento e consolidação. 

 

Sensibilização 
 

O processo de sensibilização dos alunos é realizado por meio de reuniões com representantes 

de sala, chamadas em murais e site, explicações em sala de aula, reuniões com a coordenação 

do curso onde são apresentados os resultados da avaliação anterior e as ações de melhoria 

implementadas. 

 

A sensibilização dos professores para a importância da avaliação interna é realizada 

principalmente na semana de planejamento docente, nas reuniões de colegiado onde são 

discutidos os resultados da avaliação e as ações de melhoria que devem ser realizadas, 

também por meio de murais, e-mail e site institucional. 

 

Uma divulgação intensiva, prévia à aplicação, é realizada entre o corpo discente, docente e 

técnico administrativo, explicando a importância do instrumento, assim como o procedimento 

a ser utilizado. 

 

Modelo de E-mail Mkt utilizado para divulgação da Avaliação Institucional: 
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Ações de sensibilização via SMS: 
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Desenvolvimento 
 

O processo de desenvolvimento da Avaliação Institucional Interna consiste na aplicação dos 

instrumentos, disponibilizado online pelo S.I.A.; no levantamento de dados e na análise dos 

dados identificando as fragilidades e potencialidades das dimensões. 

Processo de aplicação (on-line) da avaliação: Alunos 
 

 

 

Processo de aplicação (on-line) da avaliação: Professores 
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Análise de Resultados 
 
Modelo de planilha com tabulação dos resultados: 
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5 - 
Extremamente 

satisfeito 

4 3 2 1 - Muito     Branco    Total 
insatisfeito 

 

  
 
 
 
 

12.5 Formas de Participação da Comunidade Acadêmica 
 
 

A participação da comunidade acadêmica no processo avaliativo reflete o comprometimento 

dos professores e coordenadores para com a avaliação institucional e o reconhecimento de 

sua importância. Eles atuam em parceria com a CPA no incentivo à sensibilização dos alunos. 

A CPA realiza reuniões de esclarecimento e orientações no sentido de alinhar os diversos 

procedimentos dentre eles, a campanha de sensibilização, envolvendo professores e 

representantes de sala buscando atingir a meta de adesão estipulada. A CPA entende que a 

campanha de sensibilização é constante e que uma das formas de ganhar o engajamento da 

comunidade  consiste  na  divulgação  dos  resultados  e  das  ações  implementadas      como 

 

 
1 - A facilidade do acesso e 
conexão. 

 
 

18,5 

 
 

25,1 

 
 

30,9 

 
 

12,0 

 
 

13,5 

 
 

0 

 
 

275 

2 - A interatividade da 
navegação, se é fácil ou difícil 
encontrar o que se procura. 

 
20,4 

 
24,4 

 
34,5 

 
10,5 

 
10,2 

 
0 
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3 - A compreensão do 
conteúdo online para a sua 
aprendizagem. 

 
16,4 

 
26,0 

 
33,5 

 
13,4 

 
10,8 

 
0 

 
269 

4 - Contribuição das 
videoaulas para a sua 
aprendizagem. 

 
20,7 

 
25,2 

 
29,3 

 
14,7 

 
10,2 

 
0 
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5 - O funcionamento do 
Fórum (rapidez de entrada, 
facilidade de postagem, 
conteúdos etc.). 

 
17,1 

 
23,4 

 
32,0 

 
15,6 

 
11,9 

 
0 
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6 - A eficiência do Sistema de 
Informação Acadêmica - SIA. 

 

19,7 
 

25,9 
 

33,6 
 

12,0 
 

8,8 
 

0 
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7 - As condições para a 
realização da Avaliação (AV) 
nos laboratórios de 
informática da unidade ou 
polo. 

 
 

28,8 

 
 

28,1 

 
 

28,8 

 
 

7,5 

 
 

6,7 

 
 

0 
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8 - Qual a sua satisfação geral 
com o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem? 

 
 
 

16,8 

 
 
 

28,9 

 
 
 

35,5 

 
 
 

9,2 

 
 
 

9,5 

 
 
 

0 
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Média 19,80 25,88 32,26 11,86 10,20   

 

Índice de Pto de Índice de 
Satisfação    Atenção   Insatisfação 

 
 
 

43,6 

 
 
 

30,9 

 
 
 

25,5 

 
44,8 

 
34,5 

 
20,7 

 
42,4 

 
33,5 

 
24,2 

 
45,9 

 
29,3 

 
24,9 

 

40,5 

 

32,0 

 

27,5 

 

45,6 
 

33,6 
 

20,8 

 

 
56,9 

 

 
28,8 

 

 
14,2 

 
 

 

45,7 

 
 

 

35,5 

 
 

 

18,7 

45,68 32,26 22,06 
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decorrência do processo avaliativo. Desta forma os resultados são divulgados por diversos 

meios, entre eles destacam-se os banners afixados pelo campus, cartazes, Internet, e-mail, 

apresentações e reuniões com alunos representantes de sala e em reunião de planejamento 

com o corpo docente. 

 

Modelo de banner utilizado na divulgação dos resultados da Avaliação Institucional: 

Foto de Mural CPA: 
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Site CPA: 
 

 

A análise dos resultados da Avaliação Institucional Interna envolve a CPA, a direção, os 

coordenadores de curso e responsáveis pelos diferentes setores para identificar 

potencialidades e fragilidades por meio das questões melhor avaliadas e aquelas com menores 

índices de avaliação. Esse estudo permite especificar ações para superação das fragilidades. 

Na elaboração do relatório final de avaliação institucional também existe a participação dos 

diferentes segmentos com dados que contemplam as dez dimensões, conforme os seguintes 

procedimentos: análise dos resultados da avaliação interna, identificando potencialidades e 

fragilidades; análise dos resultados obtidos no período avaliativo anterior, comparando os 

resultados alcançados; discussão dos resultados obtidos nas avaliações externas (ENADE, 

Processos de reconhecimento e Autorizações); definição  dos objetivos e ações previstas para 

o ano seguinte; descrição das dificuldades e facilidades encontradas no percurso da avaliação; 

críticas e sugestões para aprimorar o processo;  análise e consolidação das informações pela 

CPA; identificação das melhorias realizadas em função das fragilidades apontadas no período 

avaliativo anterior; avaliação da IES em cada uma das dez dimensões, identificando 

potencialidades e fragilidades; identificação de evidências das ações realizadas na IES em 

função dos resultados da avaliação; indicação de propostas para o próximo período; 

identificação da relação entre as ações realizadas e o declarado  no  PDI  e  PPI.  A  Comissão  

Própria  de  Avaliação  (CPA),  nesse  contexto,  é 
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responsável pela articulação e viabilização dos procedimentos, além da sensibilização de 

todos os envolvidos. 

 
12.6 Formas de divulgação e utilização dos resultados das avaliações 

 

O processo de consolidação consiste na divulgação dos resultados parciais; balanço  das ações 

de melhoria realizadas em decorrência da avaliação; proposta de ações para  superação das 

fragilidades; avaliação da Instituição em cada uma das dimensões; elaboração do resultado 

final de avaliação interna; divulgação do resultado final de avaliação. 

 

A Avaliação Institucional Interna dá indicadores para a revisão de ações e das estratégias de 

atuação da Instituição. Ela é uma ferramenta para o planejamento e gestão institucional, 

instrumento este de acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico e do processo 

sistemático de informações à sociedade. 

 

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o aperfeiçoamento 

do projeto acadêmico e sócio-político da Instituição, garantindo a melhoria da qualidade e a 

pertinência das atividades desenvolvidas, é feita uma análise criteriosa dos resultados deste 

processo. 

 

Os relatórios gerados na Avaliação servem para que a Instituição identifique os acertos e as 

ineficiências, as vantagens, potencialidades e  as dificuldades envolvendo-se num processo de 

reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, assumindo assim a direção efetiva 

de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados, portanto, também servem de 

base para revisar o planejamento do PDI, bem como dos projetos pedagógicos de cursos. 

 

O conhecimento das estratégias adequadas norteia as decisões no sentido de disseminá-las, 

generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação que não apresentam resultados 

satisfatórios são modificadas, buscando-se alternativas para introdução de novos caminhos. 

 

Uma vez que a Avaliação tem como principal objetivo apontar os pontos fortes e fracos da 

instituição, permitindo alterações favoráveis à implantação efetiva do seu projeto pedagógico,   

os   resultados   obtidos   são   cuidadosamente   analisados   pelos     diretores, 
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coordenadores, professores e pela Comissão de Avaliação Institucional visando à adoção de 

medidas para a melhoria da instituição. Desta forma, ao sinalizar as potencialidades e 

fragilidades institucionais, a CPA possibilita o envolvimento dos gestores e equipes num 

processo de reflexão, buscando constantemente o aprimoramento da Educação Superior. 

 

Todos os resultados da Avaliação Institucional Interna são apresentados em forma de 

relatórios e encaminhados aos Conselhos Superiores, Diretoria e aos coordenadores de curso. 

 

Os resultados são apresentados por meio de quadros e gráficos disponibilizados na Internet, 

para toda a comunidade acadêmica e por meio de Banner onde são apresentadas as principais 

potencialidades e fragilidades assim como as ações de melhoria previstas. Existe um programa 

de exposição analítica dos dados realizado conforme a especificidade de cada segmento: os 

coordenadores apresentam para os professores e alunos, os gestores apresentam para as 

equipes que coordenam. 

 

Os professores recebem o resultado da dimensão pedagógica num processo que envolve 

orientação por parte da coordenação do curso e/ou diretor do campus. Os coordenadores  de 

curso utilizam os dados obtidos na Avaliação Institucional Interna para formular o Plano de 

Ação, discutindo ações e recomendando as mudanças necessárias, apontadas por esse 

instrumento de avaliação. 

 

Modelo de Plano de Ação, baseado nos resultados da Avaliação Institucional: 
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Os resultados das avaliações realizadas pelas comissões do MEC nos processos de autorização 

e reconhecimento dos cursos, os dados extraídos da análise do ENADE e o relatório final 

elaborado pela CPA oferecem subsídios para a definição de ações acadêmico- administrativas 

que visam à melhoria das condições de ensino, promovendo a atualização do PDI, a reflexão 

sobre os objetivos dos cursos, adequação curricular e atualização de ementas e bibliografias. 

 
 
 

13 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES  

13.1 Secretaria Geral de Alunos 

 
A Secretaria Geral de Alunos – SGA - órgão de apoio às Diretorias Acadêmica e 

Administrativa de Graduação, Extensão e Pós-Graduação, responsável pelos serviços de 

registro e controle acadêmico tem como principal objetivo aperfeiçoar o atendimento, 

proporcionando agilidade nas informações e na relação do aluno com a Instituição. 

 
Além do atendimento aos alunos e do corpo docente da Instituição, a SGA é responsável 

em organizar, coordenar e supervisionar os processos de admissão e matrícula de 

vestibular, processo seletivo, ENEM, matrícula sem vestibular para portadores de 

diploma, transferência externa e renovação de matrícula, mantendo atualizados os dados 

cadastrais dos alunos no sistema de controle acadêmico. 

 
A emissão de documentos escolares também é de sua responsabilidade, assim como a 

análise das solicitações de reabertura de matrícula, trancamentos, cancelamentos, 

isenção de disciplinas e emissão de pareceres e/ou encaminhamento dos mesmos aos 

setores competentes. Outras responsabilidades são a organização da documentação 

acadêmica  do aluno,  a  atualização  de  dados  no Sistema  de  Informações Acadêmicas 

- SIA, preparar o processo para expedição dos  diplomas  e  encaminhá-los  já  registrados 

para a retirada por parte dos alunos, entre outros. 

 
Procurando um atendimento cada vez mais eficaz e buscando proporcionar agilidade nas 

informações e na relação do aluno com a Instituição,  a  IES  desenvolveu  um  projeto  de 

atendimento virtual, a Secretaria Virtual, para maior comodidade do   aluno 
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que não precisa, assim, ir à Faculdade para solicitar documentos (declarações, programa 

das disciplinas, histórico escolar oficial) ou realizar operações acadêmicas (análise de 

isenções, renovação de matrícula, visualização das disciplinas em que está matriculado, 

quadro de horário, histórico escolar, boletim de notas, datas de provas). No que se refere 

ao pagamento das mensalidades, a emissão do extrato financeiro pode ser efetuada pelo 

Sistema. Nos casos em que o aluno deseje/precise de atendimento presencial, ele deverá 

agendar, por meio do site da IES, um horário específico. 

 

 
13.2 Formas de Acesso 

 
O acesso aos cursos se dá por meio de processo seletivo, cujas normas são publicadas em 

edital, respeitando-se os prazos e determinações legais. Os turnos, vagas e denominações 

dos cursos, bem como o período, local e taxa correspondente à inscrição constam do 

mesmo edital. Os tipos de exame de seleção oferecidos incluem o chamado Vestibular 

Tradicional, os Vestibulares Agendados e o Processo Seletivo através do ENEM. Os 

Vestibulares Agendados aparecem sob três formas: Vestibular Diferenciado, Vestibular 

por Computador e Vestibular Ensino a Distância. As características principais de cada um 

deles estão resumidas abaixo: 

 
 Vestibular tradicional

 
Nesta forma de ingresso, o candidato fará uma prova de REDAÇÃO e uma de 

Conhecimentos Gerais composta de 30 questões elaboradas com base nos 

programas do Ensino Médio, em local indicado no comprovante de inscrição. 

 
 Vestibular agendado, por computador:

Se optar pelo VESTIBULAR POR COMPUTADOR, o candidato será submetido a uma 

PROVA DE REDAÇÃO, com duração de uma  hora,  que  será  realizada em um dos 

laboratórios da  Instituição. 

 
 Processo seletivo ENEM

 
Exclusivamente para candidatos que já tenham sido submetidos a essa forma  de 
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avaliação promovida pelo Governo Federal. Nesta forma de acesso, não há 

aplicação de provas. 

 
13.3 Programas de Apoio Pedagógico 

 
A Instituição desenvolve um Programa de Nivelamento para os alunos de graduação, 

buscando minimizar as deficiências de conhecimentos apresentados em áreas pontuais 

pela maioria dos egressos do ensino médio. Oferece modalidades de apoio pedagógico, 

a fim de dar mais segurança aos alunos na sua vida acadêmica. 

 
As modalidades de apoio pedagógico adotadas pela IES podem ser: 

 Nivelamento;

 Reforço;

 Complementação curricular, ou seja, atividades didáticas desenvolvidas 

paralelamente à matriz curricular com a orientação de docentes da 

Instituição, sob a forma de  pequenos cursos,  oficinas, grupos  de estudo  on 

line, através da sala de aula virtual.

 
As modalidades de Nivelamento objetivam criar condições para que os alunos 

desenvolvam as habilidades e competências necessárias ao cumprimento  das  atividades 

propostas pelo curso. Com elas, pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento 

apresentada pelos egressos do ensino médio. Dessa forma,  tais atividades destinam-se 

prioritariamente, mas não exclusivamente, aos alunos do 1° período de qualquer curso 

oferecido pela IES. Vale ressaltar,  que  a  adesão  ao Programa de Nivelamento é 

voluntária. O aluno poderá escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se 

adaptem a seus horários e às suas possibilidades. 

 
As modalidades de Reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos conhecimentos 

dos alunos, no decorrer do semestre letivo, resultando do acompanhamento do 

desenvolvimento pedagógico dos alunos, por meio da verificação da aprendizagem do 

aluno. 
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As modalidades de Complementação Curricular podem ser realizadas por alunos de 

qualquer período, em qualquer curso da Faculdade. Os alunos escolhem a disciplina   que 

desejam cursar para melhor enriquecer sua formação, atendidas as especificidades de  

cada disciplina. 

 
Com esse trabalho, a Instituição vem contribuindo para uma melhor formação  do  aluno, 

procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver 

competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os 

egressos de seus cursos de Graduação. 

 

Programa Avaliando o Aprendizado 

Projeto que permite ao aluno testar seus conhecimentos, identificar suas fragilidades e 

aprender mais por meio dos erros e acertos nos exercícios dos simulados, além de oferecer a 

oportunidade de garantir pontos extras na AV3 das disciplinas presenciais. 
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O Avaliando o Aprendizado é oferecido online e deve ser acessado pelo aluno, com login e 

senha do SIA, por meio do link a qualquer hora, de qualquer computador. São cinco (5) 

questões a cada ciclo, geradas aleatoriamente, a partir dos conteúdos das aulas já ministradas, 

valendo um décimo (0,1) cada acerto. O somatório dos pontos, ao longo do semestre, valerá 

até dois (2) pontos extras na AV3, cujo valor máximo é de até 10 pontos. 

 
 

 
 
 

13.4 Programas de Desenvolvimento Acadêmico 
 

A IES conta com  diferentes  programas  de Desenvolvimento  Acadêmico    destacando- 
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se: o Programa de Atividades Complementares (PAC), os TCCs e os Programas de 

Extensão, o Programa de Iniciação Científica (PIC), o Programa de Monitorias – estes a 

ser implantados na vigência deste PDI. 

 
 
13.4.1 Programa de Atividades Acadêmicas Complementares – AAC 

 
A ESTÁCIO EUROPAN tem estruturado um Programa de Atividades Acadêmicas 

Complementares (AAC) que tem como objetivo qualificar o aluno e desenvolver de forma 

complementar, nos futuros profissionais, competências procuradas pelo mercado de 

trabalho, tais como perfil empreendedor, iniciativa, liderança, autoconhecimento, 

perseverança e habilidade em lidar com obstáculos, mudanças e transformações, além de 

prestar serviços à comunidade, dando visibilidade tanto ao aluno quanto à Instituição. 

 
As AACs possibilitam que o aluno realize atividades práticas ligadas à profissão que 

escolheu, desde o primeiro período do curso, criando um diferencial na formação 

universitária, oferecendo uma variedade de atividades complementares. 

 
Este programa está calcado nos quatro pilares apontados pela  UNESCO  para  uma  nova 

educação - aprender a ser (desenvolvimento pessoal), aprender a conviver 

(desenvolvimento social), aprender  a fazer  (competência produtiva) e  aprender  a 

conhecer (competênciacognitiva). 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares têm por finalidade contribuir para a 

formação ética e humanística do aluno da graduação bacharelada e tecnológica, 

possibilitando o desenvolvimento do senso crítico, da responsabilidade social e da 

autonomia na busca do conhecimento, respeitando a vocação e os interesses de cada 

aluno. 

 
Naqueles currículos de cursos de Graduação da ESTÁCIO EUROPAN que apontem para 

uma determinada carga horária de Atividades Acadêmicas Complementares o seu integral 

cumprimento é indispensável para a colação de grau dos estudantes. 

 
O  oferecimento,  matrícula,  aproveitamento  e  validação  das  Atividades   Acadêmicas 
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Complementares que compõem o PAC estão disciplinados em Regulamento próprio 

(Anexo XX). O prazo de cumprimento da carga horária total correspondente a estas 

atividades é igual ao prazo máximo para conclusão do Curso. 

 
No Regulamento de Atividades Complementares estão descritos os procedimentos para 

desenvolvimento e documentação. 

 

13.4.2 Programa de Iniciação Científica – PIC 

 
O Programa de Iniciação Científica tem por objetivos gerais: 

1. Desenvolver as habilidades científicas do aluno; 

2. Contribuir para a formação de recursos humanos 

para a pesquisa e para o desenvolvimento 

tecnológico; 

3. Desenvolver o senso crítico dos alunos e sua introdução na metodologia 
científica; 

4. Incentivar os professores ao exercício da atividade científica e da orientação 

acadêmica; 

5. Promover a produção científica e sua publicação, aumentando a contribuição 

da Instituição na produção acadêmica. 

 
São objetivos institucionais do Programa de Iniciação Científica: 

1. Sistematizar a institucionalização da pesquisa; 

2. Incentivar e apoiar os cursos na implementação de uma política de pesquisa 

para a iniciação científica na graduação; 

3. Qualificar os alunos para programas de pós-graduação; 

4. Colaborar com o processo de emergência de novas áreas de pesquisa; 

5. Propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos na 

construção do saber; 

6. Fomentar a interação entre cursos no âmbito do programa; 

7. Auxiliar a Instituição no cumprimento de sua função de integração entre 

ensino, pesquisa e Extensão; 

8. Oferecer condições para o aumento da produção científica do seu corpo 
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docente. 

 
São objetivos para orientadores e orientados do Programa de Iniciação Científica: 

 
1. Estimular os professores capacitados para a atividade de pesquisa a envolverem 

os alunos de graduação no processo acadêmico, otimizando o potencial de orientação  à 

pesquisa da Instituição; 

2. Estimular o envolvimento de novos pesquisadores nas atividades de pesquisa     e 

formação; 

3. Desenvolver a habilidade científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante suas participações em projetos de pesquisa, 

introduzindo-os no domínio do método científico; 

4. Proporcionar ao aluno, orientado  por  professor  qualificado,  a  aprendizagem de 

técnicas e métodos científicos e estimular o desenvolvimento do pensamento científico, 

da curiosidade e da criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto 

com os problemas de pesquisa. 

 
 

13.4.3 Programa de Monitoria 

 
Na vigência deste PDI, a IES pretende consolidar seu Programa de Monitoria, cujo 

propósito é o aperfeiçoamento do processo profissional e da melhoria da qualidade de 

ensino, através da ação dos monitores nos processos pedagógicos, criando, também, 

condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas às atividades docentes. O preenchimento das vagas disponibilizadas  se dará 

por meio de Concurso de Seleção, sendo exigido do aluno que queira se inscrever que ele 

já tenha cursado a disciplina na qual pretende atuar e ter obtido média final maior ou 

igual a sete (7.0), tendo também o coeficiente de rendimento (CR) maior ou igual a sete 

(7.0). Os candidatos serão submetidos a uma prova de conhecimentos, e as vagas serão 

preenchidas de acordo com o resultado dessa avaliação, cuja nota não poderá ser inferior 

a oito (8.0). 

 

Ao longo da monitoria, o aluno deverá desenvolver uma série de atividades   orientadas 
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pelo professor responsável pela disciplina. Ao término do período da monitoria,  os alunos 

monitores apresentarão relatório das atividades desenvolvidas ao professor responsável, 

que o encaminhará à Coordenação do Curso. 

 

 
13.5 Programas de Apoio à Prática Profissional 

 

13.5.1 Estágio Supervisionado 

 
O Estagio Supervis ionado está regulamentado no que  tange  a  conformidade 

da carga horária; período em que é realizado (término do curso ou ao longo do curso); 

sistema de acompanhamento pelo Professor Orientador e pelo Supervisor da empresa; 

sistema de avaliação; tipo de trabalho final (monografia; trabalho de conclusão  de curso; 

relatório de estágio, etc.) e formas de divulgação. 

 
Seus principais objetivos são: 

 
 Proporcionar ao aluno experiências efetivas em seu futuro campo de 

atuação profissional; 

 Viabilizar a complementação da formação acadêmica dos alunos, através 

de sua inserção em situações que demandem e ampliem conhecimentos; 

 Efetivar uma interação produtiva e dinâmica entre o Curso e instituições, 

públicas e privadas. 

 
Para a realização do Estágio Supervisionado, a Faculdade mantém convênios com 

empresas, públicas e privadas, da região.  O  Estágio  pode  ser  iniciado  no  segundo  ano 

do curso e acompanhado pela coordenação e por professores orientadores. 

 
O estágio deve possibilitar a complementação profissional, social e cultural, sendo 

realizado em conformidade com o calendário  escolar  da  Faculdade  e  sem  prejuízo das 

atividades acadêmicas do aluno. A Instituição conveniada deve respeitar  a  legislação que 

rege o trabalho de estagiários e conceder aos alunos remuneração  a título de Bolsas de 

Estudos, além de assegurar Seguro de Acidentes Pessoais. 
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13.5.2 Núcleos de Prática 
 
A Faculdade estimula e incentiva o surgimento de instituições dotadas de certa 

autonomia, integradas em sua estrutura, voltadas para a prestação de serviços à 

comunidade circundante, como espaços de expansão das atividades do corpo docente e 

discente, e para exercitarem iniciativas criativas e o senso de participação efetiva e de 

responsabilidade social e pessoal. Tais iniciativas visam, além do exercício da prática 

profissional, a abrir espaço para a formação ampla e integral do cidadão consciente, 

competente, dedicado, solidário e responsável, capaz de contribuir efetivamente para 

uma sociedade mais justa e solidária, buscando o bem-estar geral e a autorrealização e a 

autoestima de cada um. 

 
Empresa Junior 

 
 
A Empresa Júnior é uma associação civil, dirigida pelos próprios estudantes e aberta a 

todos os alunos da FACULDADE, de quaisquer cursos. A ESTÁCIO EUROPAN pretende 

incentivar os alunos e docentes na retomada e consolidação  da empresa Júnior para que, 

com a supervisão de professores, ofereça serviços de consultoria a micro, pequena e 

média empresas e pode ser uma importante aliada no aprendizado e preparação 

profissional do aluno, possibilitando experiências em ambiente de trabalho profissional 

real. 

 
A EMPRESA JÚNIOR deve manter vínculos indeléveis com a Faculdade Estácio Euro- 

Panamericana de Humanidades e Tecnologias, claramente explicitados no estatuto da 

Empresa Júnior. A EMPRESA JR proporciona aos estudantes um relacionamento prático 

com as empresas. É mais um espaço privilegiado para que o aluno inter-relacione teoria 

e prática profissional no âmbito de seu curso específico. 

 
A EMPRESA JÚNIOR tem por finalidades: 

 Incentivar a capacidade e o espírito empreendedor dos alunos; 

 Ajudar o aluno a superar a formação meramente acadêmica, aprendendo a 

sempre aprender; 
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 Realizar estudos e elaborar projetos e relatórios; 

 Aprender a dar soluções para problemas concretos; 

 Valorizar o aluno e a Instituição no mercado de trabalho; 

 Contribuir para que o aluno tenha maior interesse pelos assuntos abordados em 

sala de aula; 

 Estimular o espírito empreendedor; 

 Ensinar o aluno a agir dentro do código de ética de sua profissão e da sociedade 

como um todo. 

 
Complementarmente, a EMPRESA JR poderá abrir espaço para “incubação” de empresas 

em formação dos próprios membros, desde que previamente aprovadas pela Direção, 

mediante um projeto adequadamente elaborado. 

 

Parcerias com Instituições e Empresas – Estágios e Empregos 
 

A Faculdade conta com uma Central de Estágios e Empregos 

(www.estacio.br/estagioseempregos/alunos), constituída pelo Portal de Vagas, no qual 

estão disponibilizadas centenas de oportunidades para alunos e ex-alunos; FAQ sobre 

Estagios/Empregos, esclarecimentos sobre Legislação; Cursos gratuitos – on line - 

referentes a exigências mais comuns para acesso ao mercado de trabalho, tais como: 

processo seletivo, fontes de emprego, trabalho em equipe, desvios e ajustes no Português 

formal, postura profissional e marketing pessoal, redação. 

http://www.estacio.br/estagioseempregos/alunos
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A ESTÁCIO EUROPAN conta também com o Espaço Estágio Emprego (E3) – modalidade 

presencial. 

 

 
 

Este espaço tem foco de trabalho na empregabilidade do aluno, realizando oficinas presenciais 

de orientação de carreira, preparação de currículo, entrevistas e tendências do mercado. O 

aluno tem a oportunidade de receber orientações que ajudarão a torná-lo um profissional 

mais completo e preparado para os desafios do mundo do trabalho. Tudo de forma 

personalizada e gratuita. 

 
O E3 também é responsável pela organização do evento institucional “RH em Ação”. 



310  

13.6 Programa de Apoio ao Financiamento de Estudos 

 
A IES oferece aos alunos diversas modalidades de bolsas de estudo a fim de garantir 

uma inclusão maior de alunos no ensino superior. 

 
Tipos de Bolsas oferecidas aos alunos: 

 
 BOLSA ENSINO MÉDIO PÚBLICO 10% a 20% 

 
 

A Bolsa é um desconto em porcentagem aplicado sobre o valor da mensalidade 

do aluno, concedida a alunos egressos do ensino médio público. 

 
 BOLSA MATURIDADE (35 A 39 ANOS- 20%), (40 A 49 ANOS -25%) e (50 ANOS 

OU MAIS 30%) 
 

Esta Bolsa é oferecida para incentivar pessoas mais velhas a ingressarem no 

primeiro curso de graduação, ou incrementarem sua formação com outro curso. 

 
 BOLSA REABERTURA 15% A 50% 

 
Incentiva os alunos trancados a voltarem aos estudos. 

 

 BOLSA SEGUNDA GRADUAÇÃO 20% 
 

Incentiva alunos que já tenham feito uma graduação a incrementarem a sua 
formação com um segundo curso. 

 
 

 BOLSA SEGUNDA GRADUAÇÃO EGRESSO 25% 
 

Incentiva nossos ex-alunos a voltarem para os estudos com uma segunda 

graduação ou para programas depós-graduação. 

 
 

 PROUNI 

 
O Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Governo Federal, é destinado 

à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de Graduação e 

Sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino   superior. 
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Esta bolsa é concedida desde a matrícula e não necessita de recadastramento. 
 
 

 BOLSA EMPRESA (10% A 30%) 

A ESTÁCIO EUROPAN possui convênio com empresas  na  região  oferecendo  uma 

bolsa de 10% a 30% do valor da mensalidade (com descontos) aos funcionários 

destas empresas e seus dependentes, independentemente do cargo ou função. 

Esta bolsa é fornecida com recursos financeiros  próprios  da Instituição, não 

havendo por parte da empresa conveniada nenhum custo ou ônus. 

 
13.7 Estímulo à permanência 

 
 
A ESTÁCIO EUROPAN busca estimular a permanência de seus alunos implementando   as 

políticas de bolsas/financiamentos – descritos acima; amplia constantemente suas 

parcerias com empresas e instituições como forma de oportunizar estágios  remunerados 

e/ou empregos aos alunos; além dessas políticas a IES busca também atender a seus 

alunos com apoio pedagógico. 

 

 
13.8 Acompanhamento de Egressos 

 
 
A manutenção do contato da IES com os egressos permite que se faça uma avaliação 

desses estudantes, quanto ao seu ingresso e alinhamento ao mercado de trabalho. A 

ESTÁCIO EUROPAN mantém seus contatos com seus ex-alunos por meio do Programa 

Alumni Estácio. 

 
O Programa ALUMNI ESTÁCIO foi criado em 2013 com o objetivo de manter o 

relacionamento com seus egressos fomentando ações que possibilitem manter viva a 

amizade com os colegas de turma, dar a oportunidade de networking e  desenvolvimento 

de carreira, oferecer oportunidades para o desenvolvimento profissional  contínuo  e  

fortalecer  os  laços  afetivos  com  seus  ex-alunos,  criando    o 

sentimento de orgulho e pertencimento à instituição que estudaram. 
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A IES pretende que sua comunicação com os egressos seja intensiva. Nesse sentido, 

mantem estratégias de aproximação com seus ex-alunos por meio da oferta de descontos 

nos cursos regulares, de Extensão e Pós-graduação, na realização de eventos e por meio 

do site institucional. 

 
Para o ex-aluno, existe no site uma área exclusiva permite cadastrar seu curriculum 

dividido em dados acadêmicos, dados profissionais (como profissional liberal, como 

funcionário ou como empresário) e, finalmente, dados complementares onde o  ex- aluno 

poderá especificar seus conhecimentos sobre línguas, informática, experiência em chefia, 

além de outros. 

 

 

 
 
 

Medalha Alumni Diamante 

 
A Medalha Alumni Diamante é um reconhecimento dos egressos que possuem uma atuação 

relevante em iniciativas sociais, educacionais, culturais, ações empreendedoras, aqueles que 

vivenciaram história de crescimento pessoal e profissional, superação, atos de bravura, 

realizaram relevante trabalho  voluntário,  atuaram  em  momentos  de  calamidade  pública 

e outras ações em benefício da sociedade e que servem de motivação para  toda comunidade 

Estácio. 
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14 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS  

 
14.1 Sustentabilidade financeira: continuidade dos compromissos na oferta da 

educação superior 
 
A mantenedora da IES integra-se à Estácio Participações, uma empresa de  capital  aberto 

que, por isso, necessita obedecer a alguns aspectos legais, com base na Lei 6404. Desta 

nova realidade, podem ser destacados muitos pontos  positivos  como  os processos de 

controles para dar transparência e confiabilidade nos resultados apresentados. Os 

documentos oficiais financeiros principais (Demonstrativos de Resultado e Balanço 

Patrimonial) são publicados trimestralmente nos principais meios de circulação, ficando 

à disposição do público geral. A IES tem um processo de planejamento e controle 

orçamentário. 

 
A sustentabilidade financeira consiste na previsão de investimentos em Ensino, Pesquisa 

e Extensão, bem como na capacitação de seu corpo docente e técnico- administrativo, 

conforme será apresentado nos itens abaixo. As fontes de receita da Instituição são: 

recebimentos de mensalidades, repasses do FIES, taxas de serviço, eventuais multas e 

juros provenientes de renegociações e, ou da inadimplência dos alunos. 

 
Cabe destacar que a  Faculdade  oferece  bolsas  de  estudos  para  alunos  carentes  com 

o objetivo de promover o acesso ao Ensino Superior a um  maior  número  de alunos e 

de promover o desenvolvimento da região de Cotia. Existem cinco modalidades de bolsas 

que a Faculdade oferece: FIES, PROUNI, Programa Escola da Família, Convênios com 

empresas públicas e privadas e bolsas da Faculdade. A gestão financeira e orçamentária 

tem se concentrado nos aspectos de maximização dos resultados, no equilíbrio do fluxo 

de caixa, na implementação de políticas de recuperação de receita e na implementação 

de políticas de retenção e crescimento do corpo discente. 
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14.2 Coerência da sustentabilidade financeira apresentada pela IES com o 
estabelecido em documentos oficiais. 

 
O PDI é o documento que baseia a alocação dos recursos, por um período de 5 anos, 

definindo os investimentos necessários às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

capacitação docente (Semana de Planejamento e oficinas) e do pessoal técnico- 

administrativo (bolsas  de estudos); à ampliação e conservação  do acervo bibliográfico  e 

à manutenção e ampliação das instalações físicas (incluindo os laboratórios) da 

Faculdade. 

 
A IES possui um planejamento orçamentário que, revisado a cada ano, define a previsão 

de gastos e investimentos para o cumprimento de seus compromissos na oferta de cursos 

de educação superior de qualidade, priorizando investimentos em infraestrutura e de 

pessoal. 

 

 
14.3 Sustentabilidade financeira da Instituição e políticas de captação e alocação de 

recursos. 
 
O período de planejamento orçamentário se inicia em setembro e vai até dezembro, 

visando: definição do volume de recursos disponíveis para o período seguinte; os recursos 

provenientes dos cursos oferecidos [principal fonte de recursos], agências de fomento e 

demais formas de captação; alocação de recursos nas diferentes contas; investimento nas 

diferentes áreas de ensino, pesquisa e Extensão. Neste ponto são definidas as bolsas e os 

projetos necessários ao crescimento das operações da  Instituição bem como para 

atendimentos as políticas de ensino, pesquisa e Extensão presentes no PDI. 

 
Uma vez aprovado o orçamento há um controle rígido que visa verificar se o planejado 

está sendo executado em conformidade com os valores estabelecidos. É importante 

comentar o processo orçamentário, por dar embasamento e coerência na aplicação dos 

recursos, atendimento as diferentes políticas institucionais e crescimento das  atividades. 

No  assunto mais especificamente voltado à aquisição de equipamentos, a 

Instituição tem como  política o investimento contínuo em suas atividades no intuito  de 
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suportar o crescimento das atividades de Ensino, fomentar a Pesquisa e Extensão. 
 
 

 
14.4 Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão 
 
Conforme explicitado nos itens anteriores, o orçamento é elaborado anualmente, no 

momento em que são determinadas as anuidades dos cursos  existentes  para  o  período 

seguinte, considerando as receitas, as despesas previstas, as despesas projetadas, bem 

como os investimentos a serem realizados. A captação dos recursos provém de diversas 

modalidades, como a oferta dos cursos de Graduação, Pós- graduação, entre outros. A 

alocação dos recursos para os programas  de  Ensino, Pesquisa e Extensão é realizada de 

acordo com a previsão de despesas para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos 

apresentados pelos cursos, com base nas informações fornecidas pelos Coordenadores 

de Curso. Há a projeção, ainda, de despesas dos programas a serem implantados. Os 

projetos de infraestrutura e manutenção, como por exemplo, a ampliação do acervo da 

Biblioteca e a ampliação dos espaços e do Laboratório de Informática, são incluídas na 

previsão orçamentária, tendo em vista o seu impacto nas atividades de ensino. O 

Orçamento é elaborado  pela  Direção Geral, em conjunto com a Direção Administrativo-

Financeira e a Direção Acadêmica, ouvidas as Coordenações de Cursos e Órgãos de Apoio 

– Biblioteca e Recursos Pedagógicos, e submetidos à aprovação do Conselho Superior de 

Administração – CONSAD – e da Entidade Mantenedora. 



316  

Demonstrativo Financeiro 

 
 
 

14.5 Previsão Orçamentária e Cronograma de Investimentos 
 
 

 
 RECEITA  

A 
n 
o 

Anuidad 
e / 

Mensali 
dade(+) 

 

Bolsas(-) 

 
Diversos 

(+) 

Financia 
mentos( 

+) 

 
Inadimplênc 

ia(-) 

 
Serviços( 

+) 

 

Taxas(+) 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 
0 
1 
5 

R$  
10.494.5 

48,63 

-R$ 
2.603.88 

2,31 

R$  
53.960,0 

0 

R$ 
- 

-R$ 
335.379,80 

R$  
66.952,0 

0 

R$  
60.098,0 

0 

DESPESAS 

 
Acervo 
Bibliogr 
áfico(-) 

 
 

Aluguel( 
-) 

 

Despesa 
s      

Administ 
rativas(-) 

 
 

Encargos 
(-) 

 
 

Equipament 
os(-) 

 
 

Eventos( 
-) 

Investim 
ento 

(compra 
de  

imóvel) 
(-) 

 
 

Manuten 
ção(-) 

 
 

Mobiliár 
io(-) 

Pagame 
nto 

Pessoal 
Administ 
rativo(-) 

 

Pagame 
nto 

Professo 
res(-) 

 

Pesquisa 
e      

Extensão 
(-) 

 
Treina 
mento( 

-) 

-R$ 
394.533, 

32 

-R$ 
1.606.40 

7,00 

-R$ 
1.923.37 

3,34 

-R$ 
1.239.37 

3,28 

-R$ 
23.208,89 

-R$ 
7.736,30 

R$ 
- 

-R$ 
17.154,00 

-R$ 
77.362,9 

7 

-R$ 
781.299, 

00 

-R$ 
1.143.35 

9,22 

-R$ 
27.077,0 

4 

-R$ 
1.200,0 

0 

 

Receitas 

 
Despesa 

s 

 
Total 
Geral 

  
capex/cons 
umíveis de 
laboratorio 

 
 
conta eventos 
institucionais 

Serviço 
Terceiros 
(s/ 
cpntrato) 

 
 
CAPEX e Bens de 
pequeno valor 

   

R$  
7.736.29 

6,52 

-R$ 
7.242.08 

4,35 

R$  
494.212, 

17 
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 RECEITA  

 

An 
o 

Anuidad 
e / 

Mensali 
dade(+) 

 

Bolsas(-) 

 

Diversos( 
+) 

Financia 
mentos( 

+) 

 

Inadimp 
lência(-) 

 

Serviços( 
+) 

 

Taxas(+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
16 

R$  
11.544.0 

03,49 

-R$ 
2.578.10 

1,30 

-R$ 
56.658,0 

0 

R$ 
- 

-R$ 
369.408 

,11 

R$  
69.264,0 

2 

R$  
64.646,4 

2 
 

 

Acervo 
Bibliogr 
áfico(-) 

 

 
Aluguel( 

-) 

 

Despesas 
Administ 
rativas(-) 

 

 
Encargos 

(-) 

 

Equipa 
mentos( 

-) 

 

 
Eventos( 

-) 

Investim 
ento 

(compra 
de  

imóvel) 
(-) 

 

 
Manute 
nção(-) 

 

 
Mobiliári 

o(-) 

Pagame
n to   

Pessoal 
Administ 
rativo(-) 

 

Pagame 
nto 

Professo 
res(-) 

 

Pesquisa 
e      

Extensão 
(-) 

 

 
Treinam 
ento(-) 

-R$ 
285.000, 

00 

-R$ 
1.847.36 

8,05 

-R$ 
2.000.30 

8,28 

-R$ 
1.500.09 

4,08 

-R$ 
78.063, 

72 

-R$ 
17.347,4 

9 

 -R$ 
17.411, 

31 

-R$ 
86.737,47 

-R$ 
937.558, 

80 

-R$ 
1.263.41 

1,94 

-R$ 
30.358,1 

1 

-R$ 
1.440,00 

Receitas 
Despesa 

s 
Total 
Geral 

 

R$  
8.673.74 

6,52 

-R$ 
8.065.09 

9,25 

R$  
608.647, 

28 



318  

 

 
 

 RECEITA  

 

An 
o 

Anuidad 
e / 

Mensali 
dade(+) 

 

Bolsas(-) 

 

Diversos( 
+) 

Financia 
mentos( 

+) 

 

Inadimp 
lência(-) 

 

Serviços( 
+) 

 

Taxas(+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
17 

R$  
12.698.4 

03,84 

-R$ 
2.455.33 

4,57 

R$  
59.490,9 

0 

R$ 
- 

-R$ 
380.952 

,12 

R$  
76.190,4 

2 

R$  
71.111,0 

6 

DESPESAS 
 

Acervo 
Bibliogr 
áfico(-) 

 

 
Aluguel( 

-) 

 

Despesas 
Administ 
rativas(-) 

 

 
Encargos 

(-) 

 

Equipa 
mentos( 

-) 

 

 
Eventos( 

-) 

Investim 
ento 

(compra 
de  

imóvel) 
(-) 

 

 
Manute 
nção(-) 

 

 
Mobiliári 

o(-) 

Pagame
n to   

Pessoal 
Administ 
rativo(-) 

 
Pagame 

nto 
Professo 

res(-) 

 
Pesquisa 

e      
Extensão 

(-) 

 

 
Treinam 
ento(-) 

-R$ 
385.000, 

00 

-R$ 
2.032.10 

4,86 

-R$ 
2.080.32 

0,61 

-R$ 
1.889.18 

0,98 

-R$ 
90.620, 

19 

-R$ 
10.068,9 

1 

 -R$ 
17.672, 

48 

-R$ 
100.689,1 

0 

-R$ 
1.218.82 

6,44 

-R$ 
1.402.38 

7,25 

-R$ 
35.241,1 

8 

-R$ 
1.600,00 

Receitas 
Despesa 

s 
Total 
Geral 

 

R$  
10.068.9 

09,54 

-R$ 
9.263.71 

1,99 

R$  
805.197, 

55 
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 RECEITA  

 

An 
o 

Anuidad 
e / 

Mensali 
dade(+) 

 

Bolsas(-) 

 

Diversos( 
+) 

Financia 
mentos( 

+) 

 

Inadimp 
lência(-) 

 

Serviços( 
+) 

 

Taxas(+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
18 

R$  
13.968.2 

44,23 

-R$ 
2.338.41 

3,87 

-R$ 
62.465,4 

5 

R$ 
- 

-R$ 
558.729 

,77 

R$  
83.809,4 

7 

R$  
78.222,1 

7 

DESPESAS 
 

 
Acervo 
Bibliogr 
áfico(-) 

 

 

Aluguel( 
-) 

 

 
Despesas 
Administ 
rativas(-) 

 

 

Encargos 
(-) 

 

 
Equipa 

mentos( 
-) 

 

 

Eventos( 
-) 

Investim 
ento 

(compra 
de  

imóvel) 
(-) 

 

 

Manute 
nção(-) 

 

 

 
Mobiliário(-) 

Paga 
mento 
Pesso 

al  
Admin 
istrati 
vo(-) 

 

Pagame 
nto 

Professo 
res(-) 

 

Pesquisa 
e      

Extensão 
(-) 

 

 

Treinam 
ento(-) 

-R$ 
345.000, 

00 

-R$ 
2.336.92 

0,58 

-R$ 
2.163.53 

3,43 

-R$ 
2.078.09 

9,08 

-R$ 
100.536 

,00 

-R$ 
22.341,3 

3 

 
-R$ 

17.937, 
57 

 
-R$ 

111.706,67 

-R$ 
1.340. 
709,0 

8 

-R$ 
1.556.64 

9,85 

-R$ 
39.097,3 

3 

 
-R$ 

3.000,00 

Receitas 
Despesa 

s 
Total 
Geral 

 

R$  
11.170.6 

66,77 

-R$ 
10.115.5 

30,93 

R$  
1.055.13 

5,84 
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 RECEITA  

 

An 
o 

Anuidad 
e / 

Mensali 
dade(+) 

 

Bolsas(-) 

 

Diversos( 
+) 

Financia 
mentos( 

+) 

 

Inadimp 
lência(-) 

 

Serviços( 
+) 

 

Taxas(+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
19 

R$  
15.365.0 

68,65 

-R$ 
2.689.17 

5,96 

-R$ 
63.090,1 

0 

R$ 
- 

-R$ 
614.602 

,75 

R$  
92.190,4 

1 

R$  
86.044,3 

8 

R$ 
- 

 

VALOR 
R$ 
- 

R$ 
- 

 

VALOR 
-R$ 

350,00 

DESPESAS 
 

Acervo 
Bibliogr 
áfico(-) 

 

 
Aluguel( 

-) 

 

Despesas 
Administ 
rativas(-) 

 

 
Encargos 

(-) 

 

Equipa 
mentos( 

-) 

 

 
Eventos( 

-) 

Investim 
ento 

(compra 
de  

imóvel) 
(-) 

 

 
Manute 
nção(-) 

 

 
Mobiliári 

o(-) 

Pagame
n to   

Pessoal 
Administ 
rativo(-) 

 

Pagame 
nto 

Professo 
res(-) 

 

Pesquisa 
e      

Extensão 
(-) 

 

 
Treinam 
ento(-) 

-R$ 
238.000, 

00 

-R$ 
2.687.45 

8,67 

-R$ 
2.185.16 

8,77 

-R$ 
2.285.90 

8,99 

-R$ 
73.058, 

61 

-R$ 
12.176,4 

3 

 -R$ 
18.206, 

63 

-R$ 
121.764,3 

5 

-R$ 
1.474.77 

9,99 

-R$ 
1.727.88 

1,33 

-R$ 
42.617,5 

2 

-R$ 
350,00 

Receitas 
Despesa 

s 
Total 
Geral 

 

R$  
12.176.4 

34,64 

-R$ 
10.867.3 

71,29 

R$  
1.309.06 

3,35 
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Ano  Receitas  Despesas  Total Geral 

2015 R$ 7.736.296,52 -R$ 7.242.084,35 R$ 494.212,17 

2016 R$ 8.673.746,52 -R$ 8.065.099,25 R$ 608.647,28 

2017 R$ 10.068.909,54 -R$ 9.263.711,99 R$ 805.197,55 

2018 R$ 11.170.666,77 -R$ 10.115.530,93 R$ 1.055.135,84 

2019 R$ 12.176.434,64 -R$ 10.867.371,29 R$ 1.309.063,35 

Totalização Geral 
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APÊNDICES 
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REGIMENTO INTERNO 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO 

Art. 1o  A    ESTÁCIO    EUROPAN    -    FACULDADE    ESTÁCIO    EURO-PANAMERICANA     DE 

HUMANIDADES E TECNOLOGIAS é uma Instituição Privada de Ensino Superior, doravante 

também denominada “ESTÁCIO EUROPAN”, com limite territorial de atuação no município  de 

Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Howard Archibald Acheson Junior, 393, CEP 06711- 280, 

Jardim da Glória - Granja Viana, mantida pela IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO 

E FUNDAMENTAL LTDA., sociedade empresarial limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

02.608.755/0001-07, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, nº 108, bairro Santo Amaro. 

§1º       São instrumentos normativos da ESTÁCIO EUROPAN: 
 

I – o presente Regimento; 

II – o Estatuto da Entidade Mantenedora, naquilo que lhe for aplicável; 

III – as Resoluções emanadas de seus Órgãos de Deliberação Colegiada, integrantes de sua 

estrutura organizacional; e 

IV – a Legislação que regulamenta o Ensino Superior. 

 
§2º A ESTÁCIO EUROPAN reúne sob administração única e sob este Regimento, diversos 

Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia), de Pós- 

Graduação e de Extensão. 

 
CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

 
Art. 2º A ESTÁCIO EUROPAN tem por finalidades e objetivos: 

 
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, tornando-os aptos para 

inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira e colaborar na sua formação contínua; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando ao desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem  

patrimônio  da  humanidade  e  comunicar  o  saber  através  do  ensino,  de 
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publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI – estimular o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular, os nacionais 

e regionais prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade; 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa cientifica e tecnológica geradas na 

instituição. 

 
TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS DA ESTÁCIO EUROPAN 

Art. 6º A ESTÁCIO EUROPAN, para os efeitos de sua administração, conta com Órgãos 

Normativos, Consultivos, Deliberativos, Executivos, Suplementares e Essenciais de Apoio. 

 
CAPÍTULO II 

DA DIRETORIA GERAL 

 
Art. 7º A Diretoria Geral, órgão executivo superior, cabe superintender, coordenar  e 

fiscalizar todas as atividades da ESTÁCIO EUROPAN. 

Art. 8º A Diretoria Geral será exercida pelo Diretor Geral, designado pela Entidade 

Mantenedora podendo ser reconduzido. 

§1º O  Diretor  Geral  é  auxiliado  nas  suas  funções  pelos        Diretores  Administrativo- 

Financeiro e Acadêmico. 

§2º No impedimento do Diretor Geral e nas suas ausências em reuniões, o exercício de 

suas funções caberá a um dos Coordenadores, por ele designado. 

§3º Os  Diretores  Acadêmico  e  Administrativo-Financeiro  são  designados  pelo  Diretor 

Geral, ouvida a Entidade Mantenedora. 

 
Art. 9º São atribuições do Diretor Geral: 

 
I – Dirigir e administrar a ESTÁCIO EUROPAN; 

II – Zelar pela fiel observância da legislação do ensino, do Regimento da ESTÁCIO EUROPAN 

e das normas complementares emanadas dos Órgãos Colegiados Superiores da Instituição;  

III – Promover, em conjunto com os Diretores Acadêmico e Administrativo-Financeiro, a 

integração no planejamento e a harmonização na execução das atividades da Instituição; 

IV – Representar a Instituição, interna e externamente, ativa e passivamente, no âmbito   de 
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suas atribuições; 

V – Executar o orçamento aprovado pela Mantenedora e submeter aos órgãos competentes 

a prestação de contas anual; 

VI – Exercer o poder disciplinar na jurisdição de toda a Instituição, na forma em que for 

estabelecida neste Regimento. 

VII – Praticar todos os atos superiores inerentes à administração de pessoal da ESTÁCIO 

EUROPAN, nos termos deste Regimento. 

VIII – Propor à Mantenedora dispensa de membros do corpo docente; 

IX – Convocar e presidir os Colegiados Superiores da ESTÁCIO EUROPAN, com direito a voto, 

inclusive o de qualidade; 

X – Apresentar ao Conselho Superior de Administração, no início de cada ano, relatório das 

atividades do exercício anterior; 

XI – Baixar atos de cumprimento das decisões dos Colegiados que preside como membro 

nato; 

XII – Encaminhar aos Órgãos Superiores da ESTÁCIO EUROPAN, representações ou recursos 

de professores, alunos e funcionários; 

XIII – Propor ao Conselho Superior de Administração, concessão de títulos honoríficos e de 

prêmios; 

XIV – Conferir graus e seus respectivos Diplomas e Certificados; 

XV – Firmar convênios e acordos no País e no exterior, após aprovação da Mantenedora; 

XVI – Constituir comissões para estudos de matérias de interesse da ESTÁCIO EUROPAN; 

XVII – Resolver qualquer assunto, em regime de urgência, inclusive os casos omissos deste 

Regimento, “ad referendum” do órgão competente; e 

XVIII – Praticar todos os demais atos que decorram, implícita ou explicitamente, de suas 

atribuições, previstas em Lei e neste Regimento. 

 
Art. 10º O Diretor Geral pode pedir reexame da deliberação dos Colegiados Superiores da 

ESTÁCIO EUROPAN, até 10 (dez) dias após a reunião em que houver sido tomada. 

§1º O Diretor Geral convocará o Colegiado para, em reunião que se realizará dentro de 

15 (quinze) dias, conhecer as razões do pedido de reexame da deliberação. 

§2º A rejeição do pedido de reexame da matéria pela maioria dos membros do Colegiado 

importa aprovação da deliberação. 

§3º Da rejeição do pedido sobre a matéria que envolve assunto econômico-financeiro, há 

recurso “ex-officio” para a Instituição Mantenedora, dentro de 10 (dez) dias, sendo a decisão 

desta considerada final sobre a matéria. 

 
Art. 11. As Diretorias compreendem: 

I – Diretoria Administrativo-Financeira; e 

II – Diretoria Acadêmica. 

 
CAPÍTULO III 
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DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

 
Art. 12. A Diretoria Administrativo-Financeira é órgão executivo que superintende e coordena 

as atividades-meio da ESTÁCIO EUROPAN, relativas ao pessoal, material, finanças  e serviços 

gerais. 

 
Art. 13. São competências do Diretor Administrativo-Financeiro: 

I – Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades administrativas e financeiras; 

II – Elaborar o planejamento administrativo; 

III – Buscar permanente otimização de custos, racionalizando os processos de trabalho e a 

ocupação do espaço físico; 

IV – Elaborar e controlar o orçamento; 

V – Requisitar e controlar os materiais de consumo; 

VI – Zelar pelo patrimônio da unidade; 

VII – Executar as ações referentes a recursos humanos; 

VIII – Responder pela manutenção dos equipamentos e das instalações em boas condições 

de uso; 

IX – Supervisionar os serviços de manutenção, segurança e limpeza; 

X – Informar seus subordinados sobre políticas, objetivos e metas da instituição; 

XI – Propor e aplicar sanções administrativas cabíveis, em caso de infrações praticadas por 

empregado diretamente subordinado; 

XII – Assinar cheques em conjunto com o Diretor Geral; 

XIII – Manter a Direção Geral informada sobre os problemas e necessidades do setor; 

XIV – Responder pelo fiel registro de toda a movimentação financeira, zelando pela 

Contabilidade e pela Tesouraria; 

XV – Controlar os pagamentos dos alunos, atuando para diminuição efetivada da 

inadimplência; e 

XVI – Executar outras tarefas compatíveis com a sua função. 

 
CAPÍTULO IV 

DA DIRETORIA ACADÊMICA 

 
Art. 14. A Diretoria Acadêmica é órgão executivo que superintende e coordena as atividades-

fim da ESTÁCIO EUROPAN, na forma que for definida por este Regimento. 

Parágrafo único. A Diretoria Acadêmica será assessorada pela Secretaria Geral com as 

seguintes atribuições: 

I – Inscrever os candidatos a concursos; 

II – Proceder à matrícula dos alunos; 

III – Expedir declarações de currículos escolares e elaborar os históricos escolares para 

registro de diplomas; 

IV – Expedir diploma, certificados, declarações e atestados, na forma da legislação em vigor; 
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V – Expedir e manter atualizados os arquivos e fichários da Secretaria; 

VI – Manter o controle de frequência do corpo discente; e 

VII – Executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela Diretoria. 

 
Art. 15. São competências do Diretor Acadêmico: 

I – Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas; 

II – Elaborar o planejamento acadêmico; 

III – Fazer cumprir o calendário acadêmico; 

IV – Implementar o setor de estágios; 

V – Analisar o curriculum vitae dos docentes selecionados pelas Coordenações de Cursos para 

posterior encaminhamento à Mantenedora para admissão, nos termos da legislação em vigor; 

VI – Acompanhar o desempenho dos docentes; 

VII – Propor a dispensa de membros do corpo docente; 

VIII – Analisar permanentemente os currículos dos cursos com os coordenadores e propor 

alterações, se for o caso; 

IX – Indicar as necessidades de modernização e ampliação de laboratórios; 

X – Indicar a necessidade de ampliação e atualização da biblioteca, para atendimento dos 

diversos cursos; 

XI – Assegurar o lançamento dos registros acadêmicos nas pautas, nos prazos estabelecidos; 

XII – Planejar as mudanças curriculares, quando necessárias; 

XIII – Propor planos anuais de distribuição de bolsas de monitoria; 

XIV – Efetivar a admissão de monitores e manter atualizados os registros relativos às suas 

atividades; 

XV – Assessorar as Coordenações de Cursos quanto à avaliação dos cursos e a reformas 

curriculares; 

XVI – Manter atualizado o acervo da legislação do ensino superior de graduação e de pós- 

graduação, para subsidiar as atividades dos Colegiados de Cursos; 

XVII – Elaborar catálogo de cursos de graduação e pós-graduação; 

XVIII – Coordenar e operacionalizar, por meio de comissão permanente, as atividades 

referentes aos Processos Seletivos; 

XIX – Manter a Direção Geral sempre informada sobre os problemas e necessidades do 

setor, buscando, quando necessário, orientação para resolução de problemas; e 

XX – Executar outras tarefas compatíveis com sua função. 

 
CAPÍTULO V 

DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 16. O Conselho Superior de Administração, órgão máximo de natureza normativa, 

consultiva e deliberativa da ESTÁCIO EUROPAN é constituído por: 

I – Diretor Geral, seu Presidente; 

II – Diretor Acadêmico; 



328  

III – Diretor Administrativo-Financeiro; 

IV – um representante da Comissão Própria de Avaliação; 

V – três representantes do Corpo Docente; 

VI – dois representantes da Mantenedora; 

VII – três Coordenadores de Cursos; 

VIII – dois representantes do Corpo Discente; 

IX – dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo; e 

X – um representante da Comunidade. 

 
§1º Os representantes relativos aos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX e X são indicados pelo Diretor 

Geral. 

§2º O mandato dos representantes referidos nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX e X é de 1 (um) 

ano, permitida a recondução. 

§3º Um dos representantes do Corpo Docente, mencionados no inciso V, deve ser, 

necessariamente, da Pós-Graduação. 

§4º O representante da Comunidade deve ser escolhido dentre os integrantes de associações 

e órgãos representativos da comunidade, credenciados pela  ESTÁCIO  EUROPAN. 

§5º Os representantes nomeados na condição de suplentes devem substituir os titulares em 

seus impedimentos legais e eventuais. 

§6º A indicação dos suplentes, bem como suas atribuições, obedecem aos mesmos critérios 

adotados para os titulares. 

§7º Os conselheiros suplentes devem ser escolhidos prioritariamente entre os membros do 

CONSEPE. 

§8º Em caso de empate na votação das decisões do Conselho Superior de Administração 

cabe ao Diretor Geral um voto de desempate. 

 
Art. 17. Ao Conselho Superior de Administração compete: 

I – Zelar pelo alcance dos objetivos institucionais da ESTÁCIO EUROPAN, aprovando as 

diretrizes e as políticas da Instituição, estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE, bem como supervisionar sua execução; 

II – Exercer, no âmbito da Instituição, como órgão consultivo e deliberativo, a jurisdição 

superior da ESTÁCIO EUROPAN; 

III – Propor, para referendo da Mantenedora, a política de recursos humanos da ESTÁCIO 

EUROPAN, através de um Plano de Carreiras e Salários, no âmbito de sua competência; 

IV – Aprovar o plano de desenvolvimento e expansão da Instituição e propor diretrizes para  

o planejamento geral da Instituição; 

V – Aprovar os demais ordenamentos institucionais internos da ESTÁCIO EUROPAN; 

VI – Aprovar para referendo da Mantenedora, a proposta orçamentária da ESTÁCIO 

EUROPAN, bem como suas alterações e a respectiva prestação de contas; 

VII – Criar, modificar ou extinguir Diretorias, Programas e Órgãos Suplementares; 
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VIII – Apreciar, para referendo da Mantenedora, propostas de criação, incorporação, 

suspensão e desativação de Cursos ou Habilitações de Graduação e Pós-Graduação, oriundas 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, para vigência após aprovação dos 

órgãos Competentes; 

IX – Analisar propostas de fixação do número de vagas iniciais de cursos novos e de alteração 

do número de vagas oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, para 

vigência após aprovação dos Órgãos Competentes do MEC; 

X – Aprovar o planejamento anual de atividades da ESTÁCIO EUROPAN e seu respectivo 

relatório encaminhado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE; 

XI – Apreciar o Regimento, com seus respectivos anexos e suas alterações, submetendo-os 

aos Órgãos do MEC, para aprovação; 

XII – Aprovar e submeter à Mantenedora, acordos contratos ou convênios com instituições 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

XIII – Exercer o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso; 

XIV – Deliberar, como instância superior, sobre recursos interpostos de decisões dos demais 

órgãos da ESTÁCIO EUROPAN; 

XV – Referendar, no âmbito de sua competência, os atos do Diretor Geral, praticados na forma 

“ad referendum”; 

XVI – Outorgar títulos honoríficos ou de benemerência; e 

XVII – Exercer outras competências a ele atribuídas pela Lei e por este Regimento. 

 
Art. 18. É   obrigatório  o   comparecimento   dos  membros   às   sessões do  Conselho 

Superior de Administração, sob pena de perda do mandato, no caso de falta a 3 (três) sessões 

consecutivas, sem causa devidamente justificada perante o Diretor Geral. 

Art. 19. O  secretário  do  Conselho  Superior  de  Administração  será     indicado  pela 

Direção Geral, entre os funcionários da Instituição. 

 
CAPÍTULO VI 

DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE 

 
Art. 20. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, órgão de natureza 

normativa, consultiva e deliberativa, destinado a orientar, coordenar e supervisionar as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da ESTÁCIO EUROPAN, é constituído por: 

I – Diretor Geral, seu Presidente; 

II – Diretor Acadêmico; 

III – Diretor Administrativo-Financeiro; 

IV – um representante da Comissão Própria de Avaliação; 

V – três representantes do Corpo Docente; 

VI – dois representantes da Mantenedora; 

VII – três Coordenadores de Cursos; 

VIII – dois representantes do Corpo Discente; e 
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IX – dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo. 

 
§1º Os representantes relativos aos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX são indicados pelo Diretor 

Geral. 

§2º O mandato dos representantes referidos nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, e IX é de 1 (um) ano, 

permitida a recondução. 

§3º Um dos representantes do Corpo Docente, mencionados no inciso V, deve ser, 

necessariamente, da Pós-Graduação. 

§4º Os representantes nomeados na condição de suplentes devem substituir os titulares em 

seus impedimentos legais e eventuais. 

§5º A indicação dos suplentes bem como suas atribuições obedecem aos mesmos critérios 

adotados para os titulares. 

§6º Os conselheiros suplentes devem ser escolhidos prioritariamente entre os membros do 

Conselho Superior de Administração. 

§7º Em caso de empate na votação das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

– CONSEPE – cabe ao Diretor Geral um voto de desempate. 

 
Art. 21. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE compete: 

I – Estabelecer as diretrizes e políticas de ensino, pesquisa e extensão, bem como os seus 

desdobramentos, inclusive para efeito orçamentário; 

II – Acompanhar a execução da política educacional da ESTÁCIO EUROPAN, propondo 

medidas que julgar necessárias ao seu aperfeiçoamento e desenvolvimento; 

III – Apreciar e emitir parecer sobre as atividades acadêmicas de todos os setores de ensino, 

pesquisa e extensão da Instituição; 

IV – Responder a consultas dos Colegiados de Curso, relativas às questões de ensino, pesquisa 

e extensão; 

V – Opinar sobre a participação da ESTÁCIO EUROPAN em programas, que importem em 

cooperação com entidades nacionais ou estrangeiras; 

VI – Deliberar, em primeira instância, ou em grau de recurso sobre representações relativas 

ao ensino, à pesquisa e à extensão; 

VII – Aprovar medidas destinadas a solucionar questões de natureza técnica, pedagógica e 

didático-científica; 

VIII – Manifestar-se sobre a criação, alteração ou extinção de Órgãos Acadêmicos, Cursos, 

Órgãos Suplementares, Programas e Projetos ou sobre a suspensão do funcionamento destes; 

IX – Dar parecer sobre proposta de criação, incorporação, suspensão e desativação de cursos 

e habilitações de graduação e pós-graduação; 

X – Fixar normas acadêmicas, complementares às deste Regimento, sobre processo seletivo 

de ingresso na Instituição, currículos e programas, matrículas, transferências internas e 

externas, aproveitamento de estudos, além de outras que se incluam no âmbito de sua 

competência, ouvidos os Colegiados de Curso, em matéria de sua respectiva competência; 
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XI – Estabelecer critérios sobre a seleção e lotação do pessoal docente e as condições de 

afastamento para fins de estudo e cooperação técnica; 

XII – Aprovar o Calendário Anual da ESTÁCIO EUROPAN; 

XIII – Apreciar as diretrizes curriculares dos cursos de graduação e os projetos de criação de 

curso e respectivas vagas iniciais, bem como a alteração do número de vagas dos existentes, 

para manifestação posterior do Conselho Superior de Administração e do Órgão Competente 

do MEC; 

XIV – Estabelecer normas que visem ao aperfeiçoamento dos processos de aferição do 

rendimento escolar; 

XV – Estabelecer critérios para elaboração e aprovação de projetos de pesquisa e programas 

de extensão; 

XVI – Referendar, no âmbito de sua competência, atos do Diretor Geral, praticados na forma 

“ad referendum” deste Conselho; 

XVII – Dar parecer sobre proposta de alteração deste Regimento; e 

XVIII – Exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe estejam afetas. 

 
Art. 22. O   Conselho   de   Ensino,   Pesquisa   e   Extensão   –    CONSEPE   reunir-se-á, 

ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre, e, extraordinariamente, por convocação do Diretor 

Geral da ESTÁCIO EUROPAN ou por 1/3 (um terço), pelo menos, de seus membros. 

Parágrafo único. Não poderá o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE funcionar 

sem a presença da maioria absoluta de seus membros e suas decisões serão tomadas pela 

maioria de votos dos presentes. 

Art. 23. É obrigatório o comparecimento dos membros às sessões do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, sob pena de perda do mandato, no caso de falta a 3 

(três) sessões consecutivas, sem causa devidamente justificada. 

Art. 24. O secretário do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE será 

indicado pela Direção Geral, entre os funcionários da Instituição. 

Art. 25. Para  exame dos  assuntos  afetos  à  sua deliberação,  o  Conselho  de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE poderá se subdividir em câmaras a serem previstas em ato 

normativo próprio. 

 
CAPÍTULO VII 

DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

 
Art. 26. Os Órgãos Suplementares desenvolvem atividades específicas de    suporte às 

ações da ESTÁCIO EUROPAN. 

§1º Por iniciativa do Diretor Geral, mediante anuência da Mantenedora, podem ser criados, 

suprimidos ou alterados órgãos suplementares, submetidos os atos aos Órgãos Colegiados. 

§2º Os órgãos suplementares são vinculados à Direção Geral e seus dirigentes são designados 

pelo Diretor Geral. 

§3º As atribuições e estruturas específicas de cada Órgão Suplementar são reguladas por 
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normas próprias e submetidas à aprovação da Direção Geral e dos Órgãos Colegiados. 

 
CAPÍTULO VIII 

DOS ÓRGÃOS ESSENCIAIS DE APOIO 

 
Art. 27. Os Órgãos Essenciais de Apoio são vinculados diretamente à Direção   Geral e 

desenvolvem atividades específicas de suporte às ações da ESTÁCIO EUROPAN. 

Parágrafo único. São Órgãos Essenciais de Apoio da ESTÁCIO EUROPAN: 

I – Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

II – Ouvidoria; 

III – Secretaria Geral Acadêmica. 
 

 
CAPÍTULO IX 

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 
Art. 28. A Comissão Própria de Avaliação – CPA, de acordo com a    Legislação vigente, 

possui regulamento próprio e autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior para executar suas atividades. 

 
CAPÍTULO X DA 

OUVIDORIA 

Art. 29. A Ouvidoria é um órgão subordinado à Direção Geral e possui regulamento próprio, 

em conformidade com a Legislação em vigor. 

 
CAPÍTULO XI 

DA SECRETARIA GERAL ACADÊMICA 

Art. 30. A Secretaria Geral Acadêmica será dirigida pelo Secretário Geral, nomeado 

pelo Diretor Geral, ficando a ele diretamente subordinado. 

Art. 31. À Secretaria Geral Acadêmica compete: 

 
I - inscrever os candidatos a concursos; 

II - proceder à matrícula dos alunos; 

III - expedir currículos escolares e elaborar os históricos escolares para registro de diplomas; 

IV - proceder ao registro acadêmico junto aos órgãos competentes; 

V - expedir diploma, certificados, declarações e atestados, na forma da legislação em vigor; 

VI - expedir e manter atualizados arquivos e fichários da Secretaria; 

VII - manter o controle de frequência do Corpo Discente; 

VIII - executar trabalhos de natureza burocrática que lhe sejam atribuídos pela Diretoria; 

IX - elaborar atas, relatórios e demais atos referentes à vida escolar dos alunos; 

X - assessorar a Diretoria Geral e a Direção Acadêmica Geral em assuntos de ensino,  quando 
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solicitado, cumprindo e fazendo cumprir os despachos dela emanados; 

XI - tomar conhecimento, diariamente, das publicações dos órgãos de imprensa, no setor de 

ensino e comunicar à Direção Geral ou à Direção Acadêmica Geral o que for de interesse; 

XII - responsabilizar-se pela coordenação e execução dos processos seletivos de alunos, 

auxiliado por comissão permanente de vestibular designada pela Direção Geral; e 

XIII - executar outras tarefas compatíveis com a sua função. 

 
CAPÍTULO XII 

DA COORDENAÇÃO DOS CURSOS 

 
Art. 32. As   atividades  de   cada  curso  de   graduação  (bacharelado,   licenciatura  e 

superior de tecnologia) da ESTÁCIO EUROPAN serão coordenadas por um Coordenador 

designado pelo Diretor Geral: 

Art. 33. São competências do Coordenador de Curso: 

I – Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, em cada 

período letivo, de acordo com as orientações da Diretoria Acadêmica; 

II – Orientar e supervisionar os corpos docente e discente quanto aos objetivos finais e 

intermediário do Curso; 

III – Propor medidas para melhoria da qualidade do Curso; 

IV – Supervisionar o cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário 

escolar da Unidade que dizem respeito ao Curso; 

V – Selecionar os membros do corpo docente do curso, encaminhando o resultado da seleção 

primeiramente à Coordenação Acadêmica para análise e posterior admissão pela 

Mantenedora, nos termos da legislação em vigor; 

VI – Orientar as atividades docentes; 

VII – Manter integração com as diversas Coordenações de Curso da ESTÁCIO EUROPAN; 

VIII – Elaborar os horários e encaminhá-los aos setores competentes e às coordenações de 

outros cursos; 

IX – Planejar e executar eventos (seminários, palestras e outros); 

X – Elaborar documentos técnicos; 

XI – Elaborar mapas de carga horária e prover a alocação docente; 

XII – Propor a dispensa de membros do corpo docente; 

XIII – Prever e solucionar problemas curriculares e administrativos dos discentes; 

XIV – Orientar o corpo discente, em articulação com a Secretaria Geral de Alunos, em todas 

as atividades e registros da vida acadêmica dos mesmos; 

XV – Decidir sobre pleitos de transferências de alunos de outras IES para a Instituição, com 

base na situação de vagas dos diferentes cursos; 

XVI – Organizar formaturas; 

XVII - Analisar currículos para isenção de disciplinas, nos casos de transferência interna, 

transferência externa e matrícula de portadores de diploma de nível superior; 

XVIII – Manter a Diretoria Acadêmica sempre informada dos problemas e necessidades do 
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setor; e 

XIX – Desempenhar outras atividades que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 

 
CAPÍTULO XIII 

DO COLEGIADO DE CURSO 

 
Art. 34.  O Colegiado de Curso,  órgão  de  natureza  normativa, consultiva e  deliberativa  da 

ESTÁCIO EUROPAN, é constituído por: 

I – Coordenador de Curso, seu presidente; 

II – 3 (três) docentes da área profissionalizante do Curso; 

III – 1 (um) docente da área de formação básica do Curso; e 

IV – 1 (um) representante discente. 

 
§1º Os representantes de que tratam os incisos II e III serão indicados por seus pares, em 

lista tríplice, designados pelo Diretor Acadêmico. 

§2º       O representante discente será escolhido entre representantes de turma. 

§3º Os representantes de que tratam os incisos II e III terão mandato de 1 (um) ano, 

podendo ser renovado. 

 
Art. 35. Compete a cada Colegiado de Curso: 

I – Definir o perfil profissional e os objetivos gerais do curso; 

II – Elaborar as diretrizes curriculares do curso e suas alterações, observando as orientações 

editadas pelo Poder Público, com indicação das disciplinas que o compõem e a respectiva 

carga horária, para aprovação dos órgãos competentes; 

III – Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos e suas respectivas 

ementas; 

IV – Propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria do ensino 

ministrado no curso; 

V – Promover a avaliação do curso, na forma definida neste Regimento; 

VI – Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; e 

VII – Exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas pelo 

Regimento. 

 
Parágrafo único. O Colegiado de Curso deverá se reunir trimestralmente, por convocação de 

seu Coordenador ou de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

 
CAPÍTULO XIV 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

 
Art. 36. O Núcleo Docente Estruturante – NDE de um curso constitui-se de   um grupo 

de  docentes,  além  do  Coordenador,  com  atribuições  acadêmicas  de   acompanhamento, 
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atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto 

pedagógico do curso. 

 
Art. 37. O Núcleo Docente Estruturante – NDE, de acordo com a Legislação vigente, 

possui regulamento próprio e autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação superior para executar suas atividades. 

 
Art. 38. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I – Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II – Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

III – Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com 

as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV – Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

 
CAPÍTULO XV 

DA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
Art. 39. A   Coordenação   da   Pós-Graduação,   Pesquisa   e   Extensão     da   ESTÁCIO 

EUROPAN é exercida pelo Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, designado 

pelo Diretor Geral ouvida a Mantenedora, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser 

reconduzido. 

Art. 40. A  Coordenação  de Pós-Graduação, Pesquisa  e Extensão  é   Órgão Executivo 

que superintende e coordena as atividades da ESTÁCIO EUROPAN, na forma que for definida 

por este Regimento e seu Regulamento. 

Art. 41. São competências do Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão: 

I - assessorar a Direção-Geral; 

II - dirigir e administrar a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

III - promover a integração entre as atividades da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, no âmbito da Instituição; 

IV - supervisionar o Setor de Encaminhamento a Empregos e Estágios, se houver; 

V - planejar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos Coordenadores de Pós- 

Graduação, Extensão e Atividades de Pesquisa; 

VI - fazer cumprir a carga horária dos Cursos; 

VII - planejar, coordenar e realizar eventos de natureza institucional; 

VIII - supervisionar o Programa de Treinamento Profissional, se houver; 

IX - manter a Direção Geral informada das atividades e necessidades da Coordenação de Pós- 

Graduação, Pesquisa e Extensão; 

X - elaborar orçamento anual em conjunto com o Coordenador Administrativo-Financeiro; 



336  

XI - definir as áreas e linhas de atuação das atividades de Extensão, Pós-Graduação e Pesquisa; 

XII - executar outras tarefas compatíveis com a sua função. 
 

 
TÍTULO III 

DA ATIVIDADE ACADÊMICA 

 
CAPÍTULO I 

DO ENSINO 

 
SEÇÃO I 

DOS CURSOS 

 
Art. 42. A    ESTÁCIO    EUROPAN    ministra    cursos    de   graduação   (bacharelados, 

licenciaturas e superiores de tecnologia), pós-graduação e extensão, observada a legislação 

em vigor. 

Art. 43. Os   cursos   de   graduação   (bacharelados,   licenciaturas   e    superiores   de 

tecnologia) abertos a portadores de certificado ou diploma de conclusão dos estudos de 

ensino médio, ou equivalente, que tenham obtido classificação em processo seletivo, 

destinam-se à formação acadêmica e profissional em nível superior. 

Parágrafo único. Os cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia) obedecem ao regime de crédito. 

Art. 44. Os  cursos  de  especialização  e  aperfeiçoamento  abertos  a    portadores  de 

diploma de graduação, que satisfaçam os requisitos exigidos em cada caso, destinam-se à 

formação de especialistas, mediante aprofundamento dos estudos superiores ou treinamento 

em técnicas especializadas. 

Art. 45. Os cursos de extensão, abertos aos portadores dos requisitos exigidos em 

cada caso, destinam-se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando à 

elevação cultural da comunidade. 

 
SEÇÃO II 

DA ESTRUTURA DOS CURSOS 

 
Art. 46. O currículo de cada curso de graduação (bacharelado, licenciatura   e superior 

de tecnologia) estabelecido segundo as diretrizes emanadas do Poder Público será integrado 

por disciplinas teóricas e práticas com as cargas horárias correspondentes, prazos de 

integralização e se encontram formalizadas no Projeto Pedagógico do curso. 

§1º O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado pelo 

respectivo professor e aprovado pelo Colegiado de Curso. 

§2º É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e carga horária estabelecidos no 
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plano de ensino de cada disciplina. 

§3º Nos Cursos regulares de graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia), o aluno é obrigado a matricular-se, em cada semestre letivo, em disciplinas que 

correspondam ao total mínimo de 12 (doze) créditos/horas. 

 
CAPÍTULO II 

DA PESQUISA 

 
Art. 47. A ESTÁCIO EUROPAN incentiva a pesquisa, cujas diretrizes são   traçadas pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, através de concessão de auxílios para a 

execução de projetos científicos, concessão de bolsas especiais, formação de pessoal pós- 

graduado, promoção de congressos, seminários, intercâmbio com outras instituições, 

divulgação dos resultados das pesquisas realizadas e outros meios ao seu alcance. 

 
CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
Art. 48. A ESTÁCIO EUROPAN manterá atividades de extensão cultural para  a difusão 

de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos. 

 
TÍTULO IV 

DO REGIME ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
Art. 49. O ano letivo regular, independentemente do ano civil, abrange, no mínimo, 

200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em 2 (dois) períodos letivos 

regulares, cada um com, no mínimo 100 (cem) dias, excluído o tempo reservados  aos exames 

finais. 

Art. 50. A  ESTÁCIO  EUROPAN  disponibilizará  para  os  alunos  matriculados     e  aos 

demais interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais 

componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos 

disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

 
CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

 
Art. 51. O processo seletivo abrangerá os conhecimentos comuns às   diversas formas 

de ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade. 

§1º       As vagas oferecidas para cada Curso são as autorizadas pelo Ministério da Educação – 
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MEC. 

§2º As inscrições para o processo seletivo serão abertas em Edital, no qual constarão os 

critérios para a seleção, de acordo com as orientações emanadas do Conselho da ESTÁCIO 

EUROPAN. 

§3º Na ocasião do anúncio do processo seletivo a ESTÁCIO EUROPAN disponibilizará as 

seguintes informações, dentre outras, em atendimento à legislação em vigor: 

I – a qualificação do seu corpo docente em exercício nos cursos de graduação; 

II – a descrição dos recursos materiais disponibilizados aos alunos e o acervo da biblioteca; 

III – o elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de reconhecimento e o 

resultado das avaliações realizadas pelo MEC; 

IV – o valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos e as normas de reajuste 

aplicáveis ao período letivo em que se realiza o processo seletivo; e 

V – o número mínimo de candidatos à matrícula, para a formação de turmas. 

 
Art. 52. A  classificação  dos  candidatos  não  pode  ultrapassar  o  número    de  vagas 

oferecidas no Edital. 

§1º    A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se     realiza 

o processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de 

requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimentalmente completa, 

dentro dos prazos fixados. 

§2º Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poder-se-á realizar novo processo 

seletivo, imediatamente ao já realizado no mesmo período, caso seja necessário. 

§3º      Respeitadas as normas vigentes e o limite de vagas de cada curso, pode ser efetuado o 

ingresso de candidatos portadores de diploma registrado de Curso  Superior  ou transferidos 

de outros estabelecimentos de ensino, mediante processo seletivo. 

 
CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

 
Art. 53. Classificado  no processo seletivo, o  candidato à matrícula  deverá,    além do 

requerimento, apresentar os documentos discriminados no Edital: 

I – Documento de Identidade (n° de RG ou RNE); 

II – Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

III – Comprovante de residência atualizado; 

IV – Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral, se maior de 

dezoito anos; 

V – Certificado de Reservista ou prova de estar em dia com suas obrigações militares, se do 

sexo masculino e maior de dezoito anos; 

VI – Histórico Escolar com conclusão de curso de Ensino Médio (ou de curso equivalente) e ou 

Diploma de Conclusão de curso de Ensino Médio; 

VII – Certificado de Conclusão ou Diploma do Ensino Médio (ou de curso equivalente),    com 
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publicação em Diário Oficial de conclusão do Ensino Médio (RJ, MG e Brasília); 

VIII – Prova de quitação da 1ª (primeira) parcela da semestralidade; 

IX – 2 (duas) fotos 3 x 4 (três por quatro). 

 
Parágrafo único. No caso de candidatos portadores de diploma de curso de graduação 

(bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia) é exigida a apresentação do mesmo 

registrado. 

Art. 54. A   matrícula   é   renovada   semestralmente,   em   prazos   estabelecidos   no 

Calendário Escolar. 

§1º Ressalvado o disposto no “caput” deste Artigo, a não renovação de matrícula implica 

abandono do curso e desvinculação do aluno da ESTÁCIO EUROPAN. 

§2º O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante de pagamento 

da primeira mensalidade. 

§3º À Faculdade reserva-se o direito de só abrir turmas com o mínimo fixado no edital do 

processo seletivo. 

Art. 55. É  concedido  trancamento  de   matrícula  para  o  efeito    de,  interrompidos 

temporariamente os estudos, manter o aluno sua vinculação à ESTÁCIO EUROPAN e seu 

direito à renovação de matrícula. 

Parágrafo único. O trancamento é concedido, por tempo expressamente estipulado no ato, 

que não pode ser superior a 2 (dois) anos, incluído aquele em que foi concedido. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

 
Art. 56. O trancamento da matricula acadêmica é entendido na forma de parcial ou total. 

 
§1º Entende-se por trancamento parcial de  matrícula  a  interrupção  das  atividades escolares 

em 1 (uma) ou mais disciplinas. A solicitação de trancamento parcial de matrícula deverá ser 

feita pelo aluno, obedecendo-se as datas fixadas no Calendário Escolar. Será concedido o 

trancamento parcial em 1 (uma) ou mais disciplinas desde que o número de créditos-aula 

restante na matrícula do aluno não seja inferior a 8 (oito). 

 
§2º Entende-se por  trancamento  total  de  matrícula  a  interrupção  das  atividades escolares 

em todas as disciplinas em que o aluno estiver matriculado. Far-se-á a solicitação mediante 

requerimento indicando e comprovando os motivos que o impedem de prosseguir suas 

atividades escolares. O referido pedido poderá ser feito em qualquer época do ano. Se  a 

solicitação for feita durante o transcurso do período letivo, o trancamento  total  não poderá 

ser autorizado se o aluno não estiver regularmente matriculado ou se já se encontrar 

reprovado por faltas. 
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§3º A realização do trancamento não será negada por questões relacionadas à eventual 

inadimplência do aluno em relação ao pagamento de mensalidades contratualmente 

ajustadas. 

 
§4º      A soma dos períodos de trancamento total de matrícula do aluno não poderá exceder 

a 2 (dois) anos. Não ultrapassado este prazo, o aluno terá o direito de retornar em sua própria 

vaga, devendo submeter-se às adaptações curriculares julgadas necessárias pela ESTÁCIO 

EUROPAN. 

 
§5º A solicitação de trancamento total do aluno depende de o mesmo ter cursado, pelo 

menos, 1 (um) período de curso. 

 

 
CAPÍTULO V 

DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 
Art. 57. É  concedida,  mediante processo  seletivo,  matrícula  a  aluno transferido de 

curso superior de instituição congênere, nacional ou estrangeira, na estrita conformidade das 

vagas existentes e requerida nos prazos fixados. 

§1º A transferência ex-offício será aceita em qualquer época, independente de vaga, em 

conformidade com a legislação vigente. 

 
§2º O aluno que requerer transferência para a ESTÁCIO EUROPAN deverá apresentar 

documentação expedida pela instituição de origem, acompanhada de histórico e dos 

programas das disciplinas cursadas, com indicação de conteúdo e carga horária e regime de 

aprovação, para instruir o processo de análise de currículo. 

§3º      A documentação pertinente à transferência deverá ser necessariamente original. 

§4°    O processo de aproveitamento de estudos relativos a disciplinas cursadas em outra    IES 

contemplará dados relativos à equivalência de conteúdos e de carga horária entre as 

disciplinas cursadas e objeto de aproveitamento. A dispensa será autorizada quando o 

conteúdo da matéria cursada for equivalente ao da disciplina objeto de dispensa e/ou a  carga 

horária da disciplina cursada for igual, superior, mas nunca inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) da carga horária da disciplina objeto da dispensa. 

 
Art. 58. A matrícula do aluno transferido, inclusive de militar e servidor público e seus 

dependentes, far-se-á mediante adaptação e aproveitamento de estudos de acordo com as 

diretrizes curriculares do curso. 

 
CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 
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Art. 59. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. 

Art. 60. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado 

na disciplina o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades programadas. 

Parágrafo único. A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade do professor, 

e seu controle, para o efeito do presente artigo, da Secretaria Geral,  sendo vedado o abono 

de faltas. 

Art. 61. Haverá em cada período, obrigatoriamente, pelo menos, três   verificações da 

aprendizagem (AV1, AV2 e AV3). 

§1º Incumbirá ao professor à elaboração, aplicação e julgamento das verificações de 

rendimento escolar concernentes à disciplina de sua responsabilidade. 

§2º O professor, a seu critério, ou a critério do Colegiado de Curso, pode  promover trabalhos, 

exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que podem ser computadas nas notas 

ou nos conceitos das verificações parciais, nos limites definidos pelo mesmo Colegiado. 

§3º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos  estudos,  demonstrado através 

dos instrumentos de avaliação específicos, aplicados por Banca Examinadora Especial, 

poderão cursar as disciplinas liberados dos pré-requisitos indicados pela Banca, após o 

referendo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, cumprindo um tempo de 

integralização menor, na forma da legislação em vigor. 

Art. 62. A avaliação do rendimento será expressa em grau numérico de zero a 10 (dez) 

pontos, permitindo-se o fracionamento em uma casa decimal. 

§1º Ressalvado o disposto no § 2º (segundo), atribui-se nota zero ao aluno que deixar de 

submeter-se à verificação prevista, na data fixada, bem como ao que nela se utilizar de meio 

fraudulento. 

§2º Os alunos dos Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia) que obtiverem média 6 (seis) entre as notas da AV1 e da AV2, sendo a menor delas, 

no mínimo, nota 4,0 (quatro), poderão optar pela realização ou não da AV3. 

§3º Pode ser concedida revisão da nota atribuída à verificação de aproveitamento, quando 

requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da sua divulgação. 

§4º O professor responsável pela revisão da nota poderá mantê-la ou alterá-la, devendo 

sempre, fundamentar sua decisão. 

§5º Não concordando com a decisão do professor, o aluno desde que justifique, poderá 

solicitar ao Diretor que submeta seu pedido de revisão à apreciação de dois outros professores 

da mesma área de conhecimento. 

§6º Se ambos concordarem em alterar a nota, esta decisão é a que prevalecerá, mas não 

havendo unanimidade, prevalecerá a nota atribuída pelo professor da disciplina que avaliou a 

prova. 

§7º As datas das verificações de aprendizagem (AV1, AV2 e AV3) serão designadas pela 

Diretoria, constando do Calendário Escolar. 
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§8º Os alunos dos Cursos de Graduação (bacharelados, licenciaturas e superiores de 

tecnologia) deverão, obrigatoriamente, realizar a AV1 e AV2 de forma presencial, e aqueles 

que optarem por realizar a AV3 deverão fazê-lo também, necessariamente, de forma 

presencial. 

§9º À avaliação da aprendizagem do Trabalho de Conclusão de Curso não se aplica a AV1, AV2 

e AV3, e será atribuído, a cada um deles, um único grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, 

admitindo-se uma decimal, e este se constituirá no grau final obtido pelo aluno. 

Art. 63. Em  cada  disciplina,  a  média  dos  trabalhos  escolares  realizados durante o 

semestre forma a média de aproveitamento semestral. 

Art. 64. O aluno obterá aprovação nas disciplinas mediante a obtenção de: 

I – mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas previstas; 

II – alcançar média aritmética igual ou superior a 6,0 (seis) e nota mínima 4,0 (quatro) na 

menor AV considerada. 

 
Art. 65. Considerar-se-á reprovado o aluno que: 

I – Obtiver média parcial inferior a 4 (quatro). Neste caso, não pode, inclusive, realizar prova 

final; 

II – Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas da disciplina; e 

III – Obtiver, na disciplina, média final de verificação da aprendizagem inferior a 6,0 (seis). 

 
Art. 66. Nos   períodos   de   férias,   como   medida   de   recuperação,     poderão   ser 

ministrados cursos intensivos com os mesmos programas regulares, mediante exigências 

iguais de aprovação e de cumprimento da carga horária. 

 
CAPÍTULO VII 

DOS ESTÁGIOS 

 
Art. 67. A ESTÁCIO EUROPAN estabelecerá normas para a realização dos  estágios dos 

alunos regularmente matriculados, levando em conta as características específicas de cada 

modalidade de ensino. 

Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelece vínculo 

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado  contra acidentes 

e ter cobertura previdenciária prevista na legislação específica. 

Art. 68. Os estágios supervisionados constam de atividades de práticas,  exercidas em 

situações reais de trabalho. 

Art. 69. Obrigatoriamente,   cada   Estágio   Supervisionado   atenderá   aos   seguintes 

pontos: 

I – Registro em fichário próprio, de trabalhos e experiências realizadas; 

II – Esclarecimento e informação aos interessados na utilização dos instrumentos e utensílios, 

sobre horários e condições para a realização de trabalhos e experiências; e 

III – Apresentação de um relatório de pesquisa (Monografia) no último semestre do curso, 
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segundo as diretrizes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

 
Art. 70. O  Estágio  Supervisionado  será  dirigido  por  um  Coordenador    de  Estágio, 

designado pelo Coordenador Acadêmico. 

 
TÍTULO V 

DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

 
CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

 
Art. 71. Os   membros   do   corpo   docente   serão   selecionados   e  indicados  pelos 

Coordenadores de Cursos, sendo o resultado da seleção enviado à Coordenação Acadêmica 

para análise e posterior encaminhamento à Mantenedora para admissão, nos termos da 

legislação trabalhista em vigor. 

Parágrafo único. A frequência dos docentes às aulas é obrigatória, vedado o abono de faltas. 

 
Art. 72. As  formas   de   ingresso,   promoções  e   direitos  do   Corpo  Docente  estão 

previstas no Plano de Carreira Docente. 

Parágrafo único. A título eventual e por tempo estritamente determinado, a ESTÁCIO 

EUROPAN pode dispor do concurso de professores visitantes e de professores  colaboradores, 

aos quais ficam resguardados os direitos amparados na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
Art. 73. São atribuições do professor: 

I – Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à aprovação do Coordenador 

do Curso; 

II – Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo integralmente o 

programa e a carga horária; 

III – Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

IV – Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os 

resultados apresentados pelos alunos; 

V – Entregar à Secretaria Geral os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, no 

prazo fixado pelo órgão competente; 

VI – observar e cumprir o Regime Acadêmico, administrativo e disciplinar da ESTÁCIO 

EUROPAN; 

VII – Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

VIII – realizar e orientar pesquisas, estudos e publicações, nas quais se obriga a colocar sua 

vinculação à ESTÁCIO EUROPAN; 

IX – comparecer, obrigatoriamente, às aulas nos cursos de natureza presencial, e na hipótese 
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de eventuais ausências, justificadas ou injustificadas, deverá ser providenciada a substituição 

do Docente no referido encontro em sala de aula de forma que os Discentes não permaneçam 

sem atividades acadêmicas; 

X – Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento. 

 
Art. 74. Os Professores serão contratados e dispensados pela Mantenedora, mediante 

indicação do Diretor Geral e de acordo com a Legislação Trabalhista. 

 
CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 

 
Art. 75. Constituem o corpo discente da ESTÁCIO EUROPAN os    alunos regularmente 

matriculados. 

Art. 76. São direitos do aluno: 

I – participar, como representante estudantil, dos órgãos colegiados da ESTÁCIO EUROPAN, 

na forma prevista na legislação em vigor e neste Regimento; 

II – recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

III – promover atividades ligadas aos interesses da vida acadêmica; e 

IV – votar e ser votado, na forma deste Regimento, nas eleições do órgão de representação 

estudantil. 

 
Parágrafo único. Para que seja escolhido para qualquer representação junto aos órgãos 

colegiados da ESTÁCIO EUROPAN, deverá o aluno estar regularmente matriculado em 

quaisquer dos seus cursos. 

 
Art. 77. São deveres do aluno: 

I – diligenciar no aproveitamento máximo de ensino; 

II – atender aos dispositivos regulamentares, no que diz respeito à orientação didática, à 

frequência às aulas, à execução dos trabalhos escolares e ao pagamento das taxas escolares; 

III – observar o regime disciplinar instituído neste Regimento; 

IV – abster-se de atos que possam importar em perturbação da ordem, ofensa aos bons 

costumes, desrespeito às autoridades públicas e da ESTÁCIO EUROPAN, aos professores, aos 

integrantes do corpo técnico-administrativo e aos próprios colegas; 

V – abster-se de, na ESTÁCIO EUROPAN, fazer proselitismo em favor de ideias contrárias aos 

princípios que a orientam; 

VI – cooperar com a administração para realização dos objetivos da ESTÁCIO EUROPAN; 

VII – manter em dia as suas mensalidades e demais taxas escolares; 

VIII – zelar pelo patrimônio da ESTÁCIO EUROPAN. 
 

 
Art. 78. A organização e a representação estudantis se farão consoante legislação  em 
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vigor. 

§1º A organização estudantil se destina a promover a cooperação da comunidade  acadêmica 

no universo de atuação da ESTÁCIO EUROPAN. 

§2º      Ficam vedadas, no âmbito da instituição, as atividades de natureza político-partidária 

e a participação em entidades estranhas ao propósito da instituição. 

 
CAPÍTULO III 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
Art. 79. O  corpo  técnico-administrativo,  constituído  por  todos  os    servidores  não 

docentes, tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da ESTÁCIO 

EUROPAN. 

Parágrafo único. A ESTÁCIO EUROPAN zelará pela manutenção de padrões de recrutamento 

e condições de trabalho condizentes com sua natureza de instituição educacional,  bem como, 

por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional. 

 
TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 
CAPÍTULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL 

 
Art. 80. O ato de matrícula ou de investidura em cargo ou função docente   e Técnico- 

Administrativo importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem 

a ESTÁCIO EUROPAN, à dignidade acadêmica, às normas contidas na legislação do ensino, 

neste Regimento, e, complementarmente, às baixadas pelos órgãos competentes, e às 

autoridades que delas emanam. 

 
Art. 81. Constitui   infração   disciplinar,   punível   na   forma   deste      Regimento,   o 

desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior. 

§1º Na aplicação das  sanções  disciplinares será  considerada a  gravidade da infração, à  vista 

dos seguintes elementos: 

I – primariedade do infrator; 

II – dolo ou culpa; 

III – valor do bem moral, cultural ou material atingido. 

§2º É garantido o respeito à dignidade da pessoa humana e ao acusado será sempre 

assegurado o direito de defesa e ao contraditório. 

§3º A aplicação a aluno ou a docente, de penalidade  que  implique  afastamento,  temporário 

ou definitivo, das atividades acadêmicas, será precedida de processo disciplinar, mandado 

instaurar pelo Diretor Geral. 

§4º    Em  caso  de  dano  material  ao  patrimônio  da  ESTÁCIO  EUROPAN,  além  da  sanção 
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disciplinar aplicável, o infrator estará sujeito ao ressarcimento. 

 
CAPÍTULO II 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 
Art. 82. Os  membros  do  corpo  docente  estão  sujeitos  às     seguintes  penalidades 

disciplinares: 

I – Advertência, oral e sigilosa, por: 

a) transgressão de prazos regimentais ou falta de comparecimento a atos escolares  

para os quais tenha sido convocado, salvo justificação a critério do Coordenador de Curso; e 

b) falta de comparecimento a atos e trabalhos escolares por mais de 8 (oito) dias 

consecutivos, sem causa justificada. 

II – Repreensão, por escrito: por reincidência nas faltas previstas no item I; e 

III – Suspensão por: 

a) não cumprimento, sem motivo justo, do programa ou carga horária de disciplina a 

seu cargo; 

b) falta de acatamento às determinações das autoridades superiores da Faculdade 

Integrada baseada em Lei e nas disposições deste Regimento; e 

c) desrespeito, em geral, a qualquer disposição explícita neste Regimento. 

IV – Dispensa por: 

a) reincidência na falta prevista na alínea "b" do item III, configurando-se esta como 

abandono de emprego, na forma da lei; 

b) afastamento superior a 1 (um) ano para exercício de atividades estranhas ao 

magistério, salvo em caso de funções públicas eletivas, ou em cargos de comissão da alta 

administração pública; e 

c) incompetência cultural, incapacidade didática, desídia inveterada no desempenho das 

funções ou por atos incompatíveis com a moralidade e a dignidade da vida da ESTÁCIO 

EUROPAN; 

 
§1º São competentes para a aplicação das penalidades: 

I – de advertência, o Coordenador de Curso; 

II – de repreensão e suspensão, o Diretor Acadêmico; e 

III – de dispensa, a Mantenedora, por proposta motivada pelo Diretor Geral. 

§2º Da  aplicação  das  penas  de  repreensão  e  suspensão,  cabe  recurso,     com  efeito 

suspensivo, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

 
CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 
Art. 83. Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares: 

I – Advertência; 
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II – Repreensão; 

III – Suspensão; e 

IV – Desligamento. 

 
Parágrafo único. A pena de suspensão implica a consignação de ausência do aluno durante o 

período em que perdura a punição, ficando durante esse tempo, impedido de frequentar as 

dependências da ESTÁCIO EUROPAN e participar de qualquer atividade acadêmica. 

Art. 84. Cabe  ao  Coordenador  de  Curso  a  aplicação  das  sanções   disciplinares  de 

advertência, repreensão e de suspensão o Diretor Acadêmico. 

§1º A aplicação da sanção que implique em afastamento das atividades acadêmicas é 

precedida de processo disciplinar no qual é assegurado o direito de defesa e ao  contraditório. 

§2º Ao Diretor Geral cabe determinar a abertura de processo e constituir Comissão de 

Processo Disciplinar que deverá ser formada por, no mínimo, 3 (três) professores por ele 

designados. 

§3º O prazo para conclusão do processo é de no máximo 30  (trinta)  dias,  para  apresentação 

de defesa, de 10 (dez) dias e para apresentação de recurso 5 (cinco) dias, a partir do 

conhecimento do inquérito. 

§4º    A autoridade competente poderá agir pelo critério da verdade sabida para aplicação  de 

penas de advertência ou repreensão nos casos em que o membro do corpo discente tiver sido 

apanhado em flagrante pelo seu professor hierárquico na prática de falta disciplinar. 

§5º       A aplicação da sanção disciplinar de desligamento competirá ao Diretor Geral. 

Art. 85. O  registro  da  penalidade  aplicada  será  feito  em  documento  próprio, não 

constando do histórico escolar. 

Parágrafo único. Será cancelado o registro das penalidades de advertência e repreensão, se, 

no prazo de 1 (um) ano de sua aplicação, o aluno não incorrer em reincidência. 

Art. 86. As penas previstas no Artigo 81 deste Regimento são aplicadas  nos seguintes 

casos: 

I – Advertência: 

a) por descortesia aos Diretores, membros do Corpo Discente ou qualquer outra 

autoridade da ESTÁCIO EUROPAN ou da Mantenedora; 

b) por perturbação da ordem nas dependências da ESTÁCIO EUROPAN; e 

c) por prejuízo material do patrimônio colocado à disposição da ESTÁCIO EUROPAN, 

além da obrigatoriedade do ressarcimento dos danos. 

II – Repreensão: 

a) na reincidência dos itens a e b do inciso I; e 

b) por ofensa ou agressão verbal a outro aluno ou funcionário da ESTÁCIO EUROPAN. 

III – Suspensão: 

a) na reincidência em qualquer dos itens anteriores; 

b) por aplicação de trotes a alunos novos, que importem em danos físicos ou morais, 

humilhação ou vexames pessoais; 
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c) por arrancar, inutilizar ou fazer qualquer inscrição em editais e avisos afixados pela 

administração; 

d) por desobediência a este Regimento ou a atos normativos baixados por Órgãos 

competentes; 

IV – Desligamento: 

a) por reincidência em qualquer dos itens do inciso anterior; 

b) por ofensa grave ou agressão física aos Diretores, membros do Corpo Docente, 

membros do Corpo Técnico-Administrativo, membros do Corpo Discente ou a autoridades 

constituídas; 

c) por atos desonestos ou delitos sujeitos à ação penal; 

d) por aliciamento ou incitação à deflagração de movimento que tenha por finalidade a 

paralisação das atividades escolares ou participação neste movimento; e 

e) por participação em passeatas, desfiles, assembleias ou comícios que possam 

caracterizar calúnia, injúria ou difamação à ESTÁCIO EUROPAN, à Mantenedora ou a seus 

Diretores. 

 
CAPÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
Art. 87. Aos  membros  do  corpo  técnico-administrativo  aplicam-se   as  penalidades 

previstas na legislação trabalhista. 

Parágrafo único. A aplicação das penalidades é de competência do Diretor Geral, ressalvada 

a de dispensa ou rescisão contratual de competência da Mantenedora. 

 
TÍTULO VII 

DAS RELAÇÕES COM A ENTIDADE MANTENEDORA 

 
Art. 88. A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e o público 

em geral, pela ESTÁCIO EUROPAN, incumbindo-lhe de tomar as medidas necessárias ao seu 

bom funcionamento, respeitados os limites da lei e deste Regimento, a liberdade acadêmica 

dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seu órgãos deliberativos e executivos. 

Art. 89. Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas   condições de 

funcionamento da ESTÁCIO EUROPAN, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis 

necessários, de seu patrimônio ou de terceiros, a ela cedidos, e assegurando-lhe os suficientes 

recursos financeiros de custeio. 

Parágrafo único. Dependem de referendo da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados 

que importem em aumento de despesas. 

 
TÍTULO VIII 

DO PATRIMÔNIO E DA ORDEM FINANCEIRA 
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Art. 90. O exercício do ano financeiro coincide com o ano civil. 

Art. 91. O patrimônio da Mantenedora, colocado a serviço da  ESTÁCIO   EUROPAN, é 

por esta administrado de pleno direito, nos limites da lei, do Regimento Interno  e  das normas 

da Mantenedora. 

Art. 92. Os    recursos    financeiros,    de    que    dispõe   a    ESTÁCIO EUROPAN,   são 

provenientes de: 

a) mensalidades, taxas e emolumentos; 

b) aceitação de legado, doações e heranças; 

c) dotações financeiras da Mantenedora; 

d) receitas de atividade de prestação de serviços; 

e) subvenções, auxílios, contribuições, verbas atribuídas a ela por entidades públicas ou 

privadas; 

f) receitas de aplicação de bens e valores patrimoniais; 

g) receitas provenientes de projetos de pesquisa financiados com recursos externos; 

h) receitas decorrentes do registro de direitos e de patentes, obedecidas a Legislação em vigor 

e as normas estabelecidas pela Mantenedora; e 

i) receitas eventuais de qualquer natureza. 

Art. 93. O orçamento da ESTÁCIO EUROPAN e quaisquer alterações   serão propostos 

pela Diretoria Administrativo-Financeiro, apreciados e aprovados pelo Conselho Superior de 

Administração e referendados pela Entidade Mantenedora. 

 
TÍTULO IX 

DA COLAÇÃO DE GRAU E DOS DIPLOMAS 

 
Art. 94. Será  conferido  diploma  aos  alunos  que  concluírem  os  cursos da  ESTÁCIO 

EUROPAN em que esses títulos são específicos. 

Art. 95. Os   diplomas   serão   assinados,   quando   de   sua   expedição,  pelo  Diretor 

Acadêmico, pelo Diretor Geral e pelo diplomado. 

Art. 96. O ato coletivo de Colação de Grau será realizado em sessão solene pública, 

em dia previamente determinado pela Diretoria Acadêmica, sob a presidência do Diretor Geral 

ou de seu delegado. 

Parágrafo único. Mediante requerimento, em dia e hora determinados pela Diretoria Geral, 

na presença de dois professores e do Diretor Geral, poderá ser conferido o grau ao aluno  que 

não houver feito a colação de grau em época oportuna. 

Art. 97. As vestes e insígnias relativas à colação de grau e outras cerimônias solenes 

obedecerão ao que for determinado pelo Conselho Superior de Administração. 

 
TÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 98. Incumbe   aos   corpos   docente,   discente   e   técnico-administrativo   a   fiel 

observância dos preceitos exigidos para a boa ordem e dignidade da instituição. 

Art. 99. Os   ocupantes   de   cargos   de   Direção   da   Administração   Superior  e  da 

Administração Acadêmica, bem como o pessoal docente e técnico-administrativo devem 

abster-se de promover ou autorizar, no exercício de suas atividades, manifestações de caráter 

político-partidário. 

Art. 100. A ESTÁCIO EUROPAN só poderá ser dissolvida por decisão da Entidade Mantenedora 

e mediante autorização do Ministério da Educação. 

Parágrafo único. Em caso de dissolução, o patrimônio terá sua disposição definida pela 

Mantenedora. 

Art. 101. Nenhum docente ou discente, nem qualquer representante da comunidade, salvo 

em casos previstos neste Regimento, poderá fazer parte de mais de um Colegiado da 

Administração Superior da ESTÁCIO EUROPAN. 

Art. 102. Nos casos de exercício simultâneo de mais de uma função na estrutura institucional, 

o representante terá direito a um voto e apenas um, no Colegiado. 

Art. 103. Os Colegiados e demais órgãos, dos vários níveis da Administração, poderão criar 

comissões especiais ou grupos de trabalho, transitórios ou permanentes, para estudo de 

problemas específicos ou para a coordenação de determinados programas ou setores de 

atividades. 

Parágrafo único. Nenhum desses colegiados, suas câmaras ou comissões e grupos de trabalho, 

previstos no “caput” deste artigo, poderão deliberar senão com a presença de 2/3 (dois terços) 

dos seus membros. 

Art. 104. Os casos omissos serão propostos ao Conselho Superior de Administração e 

homologados pela Entidade Mantenedora. 

Art. 105.O presente Regimento entrará em vigor, após sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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REGULAMENTO DA MONITORIA 
 

 
O  DIRETOR  GERAL  DA  FACULDADE  ESTÁCIO  EURO-PANAMERICANA  DE  HUMANIDADES E 

TECNOLOGIAS, considerando o que estabelece as normas previstas na regulamentação do 

Programa de Monitoria desta instituição, estabelecidas de acordo com a lei nº 9.394/96 (LDB), 

lança o regulamento de monitoria. 

 
CAPÍTULO I – DA MONITORIA 

 
Art. 1º. A monitoria é uma atividade auxiliar à docência exercida por alunos regularmente 

matriculados em quaisquer cursos da instituição e que atendam as condições deste 

Regulamento. 

 
CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º. O Programa de Monitoria objetiva: 

 
a) estimular a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades que envolvam pesquisa 

científica, execução de projetos e apoio à docência; 

b) contribuir para melhoria da qualidade de ensino; 

c) possibilitar ao aluno recursos financeiros para custear parte de seus estudos. 

 
CAPÍTULO III – DA SELEÇÃO 

 
Art.3º. O acesso à monitoria ocorrerá por meio de processo seletivo aberto pelo Coordenador 

de curso que, através de edital e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, divulgará as 

disciplinas oferecidas, as horas semanais de atividades de monitoria, as condições de avaliação 

e o número de vagas existentes. 

 
Art. 4º. Para fazer a inscrição no processo seletivo, o candidato preencherá um requerimento 

na Secretaria Geral, que será encaminhado ao Coordenador do curso específico, para ser ou 

não deferido, após verificar se foram atendidas as condições estipuladas no Edital. 

 
Parágrafo Único – O aluno só poderá se inscrever para monitoria de uma disciplina. 

 
Art. 5º. A seleção será realizada por comissão composta por três professores, indicados pelo 

Coordenador do curso, sendo um deles, necessariamente, o orientador da disciplina   objeto 
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do concurso. Serão obedecidos os seguintes critérios: 

 
a) Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA); 

b) nota na disciplina objeto do concurso; 

c) entrevista. 

 
Art. 6º. Para a classificação, adotar-se-ão os seguintes critérios: 

 
a) cada membro da comissão atribuirá uma nota entre zero e dez. Será classificado o 

candidato que tiver média igual ou superior a sete; 

b) havendo mais de um candidato aprovado, a comissão indicará a ordem de classificação; 

c) na hipótese de empate, prevalecerá a maior nota obtida no índice de aproveitamento (IA). 

Persistindo o empate, prevalecerá a maior nota na disciplina objeto do concurso. 

 
Art. 7º. A comissão encaminhará ao Coordenador do curso um relatório sobre a seleção, 

contendo, em ordem classificatória, os nomes dos candidatos, os quais serão ratificados, 

posteriormente, pela Direção Acadêmica. 

 
CAPÍTULO IV - DAS BOLSAS 

 
Art. 8º. O número de bolsas de monitoria será estabelecido antes do início do semestre letivo 

pelo Colegiado de Curso, segundo critérios de proporcionalidade ao número total de alunos 

matriculados em cada curso. 

 
Art. 9º. Como contraprestação pelo número de horas dedicadas às atividades de monitoria - 

10 (dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) horas mensais - o monitor receberá, a título de bolsa 

acadêmica, um desconto incidente sobre as mensalidades escolares, no valor equivalente a, 

respectivamente 10, 15 ou 20% mensais. 

 
§ 1º. A monitoria não implica vínculo empregatício conforme termo de compromisso 

assinado na inscrição ao Programa. 

 
Art. 10. A duração da bolsa será de um semestre, podendo ser renovada, em razão do 

desempenho  do aluno e da necessidade do projeto/atividade. 

 
Art. 11. A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, pelas seguintes razões: 

 
a) a pedido do aluno; 

b) a pedido do coordenador, em razão de desempenho insatisfatório; 

c) em caso de inadimplência por dois meses consecutivos. 
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Parágrafo único - A vaga decorrente do cancelamento da bolsa, será preenchida de acordo 

com a relação de classificáveis, pelo período restante da validade da prova de seleção. 

 
Art. 12. Serão expedidos certificados aos monitores que tiverem cumprido, integralmente, o 

plano de trabalho estipulado pelo professor orientador. 

 
Parágrafo único - Em caso de cancelamento, será expedida uma declaração com o total da 

carga horária cumprida pelo monitor. 

 
CAPÍTULO V – DOS REQUISITOS DO CANDIDATO 

 
Art. 13. O candidato à monitoria deverá estar regularmente matriculado em curso de 

graduação e cumprir os seguintes requisitos: 

 
a) estar em dia com a Tesouraria de acordo com as normas da Instituição; 

b) ter  cursado a disciplina da qual deseja ser monitor; 

c) ter sido aprovado na disciplina com nota igual ou maior que 7,0 (sete); 

d) ter disponibilidade de horário para cumprir a carga horária definida para o Programa. 

 
CAPÍTULO VI – DA AVALIAÇÃO DO MONITOR PELO PROFESSOR ORIENTADOR 

 
Art. 14. Para avaliação geral do aluno monitor serão considerados o desempenho e a 

assiduidade do aluno e o relatório das atividades de monitoria elaborado pelo mesmo. A 

avaliação será feita pelo professor orientador, em relatório próprio, que será encaminhado à 

Coordenação do curso. 

 
CAPÍTULO VII – DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 15. Do Monitor: 

a) executar atividades pedagógicas elaboradas pelo professor orientador específicas para o 

programa de monitoria; 

b) desenvolver trabalhos de iniciação à pesquisa científica, relacionados com a área de 

concentração do professor orientador e que atendam às necessidades do programa de 

monitoria; 

c) elaborar e apresentar, sob a orientação do professor, trabalhos em eventos ou 

congressos; 

d) participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de monitoria promovidos 

pela Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias; 

e) auxiliar o professor na condução de trabalhos práticos e na preparação de material 

didático e experimental, tanto em sala de aula como em laboratório; 

f) auxiliar  o  professor  na  orientação  dos  alunos,  esclarecendo  dúvidas  e/ou   realizando 
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exercícios,  tanto em sala de aula como em laboratório; 

g) cumprir a carga horária estabelecida em horário elaborado pelo professor orientador; 

h) apresentar relatório das atividades desempenhadas ao término do semestre; 

 
§ 1º. É vedado ao Monitor substituir, em qualquer hipótese, o docente em aulas teóricas ou 

práticas. 

§ 2º. A não entrega do relatório das atividades desempenhadas ao término do semestre 

implicará no não recebimento do certificado de monitoria. 

 
Art. 16. Do Professor Orientador: 

a) elaborar um Plano de Orientação de sua disciplina; 

b) definir os objetivos a serem alcançados na atividade de monitoria; 

c) estabelecer um cronograma de acompanhamento em que deve constar as metodologias a 

serem utilizadas para a avaliação do aluno monitor; 

d) orientar o aluno monitor na elaboração do relatório, trabalhos de iniciação científica e 

execução de seminários; 

e) encaminhar a frequência do aluno monitor e o relatório final do desempenho dele ao 

Coordenador do curso em que estiver matriculado. 

 
Art. 17. Do Coordenador: 

a) receber o plano de monitoria elaborado pelos professores orientadores contendo o plano 

de orientação, os objetivos e o cronograma de acompanhamento do monitor; 

b) propor, semestralmente, para o Colegiado de Curso o número de vagas de monitoria para 

seu curso; 

c) nomear comissão composta por três professores para seleção dos candidatos a bolsa de 

monitoria; 

d) acompanhar a avaliação geral do aluno através do relatório apresentado pelo professor 

orientador e pelo aluno; 

e) elaborar e publicar semestralmente o Edital de seleção; 

f) expedir certificados de monitoria e fornecer declarações. 

 
Art. 18. Da Direção Acadêmica: 

 
a) planejar, executar e avaliar o programa; 

b) elaborar normas e regulamentos necessários ao Programa; 

c) ratificar os nomes dos alunos classificados no Processo Seletivo. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. Será eliminado da seleção o candidato que, durante as provas, comunicar-se com 

outros candidatos, efetuar empréstimo de material, usar de meios ilícitos para a realização do 

concurso ou desrespeitar qualquer norma deste Edital; 
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Art. 20. Também será eliminado e perderá o direito à vaga, em qualquer época, mesmo após 

ser selecionado, o candidato que houver realizado a seleção usando documentos ou 

informações falsas, ou outros meios ilícitos; 

Art. 21 Os alunos que tenham sido enquadrados nos art. 19 e 20 ficam impedidos por um 

período de dois semestres letivos, a realizar o processo seletivo para monitoria nesta 

instituição; 

Art. 22. Aos candidatos que não comparecerem ao local de execução das avaliações em hora 

e data previamente marcadas, em nenhuma hipótese, será fornecida outra oportunidade para 

realização de uma nova prova; 

Art. 23. O aluno apenas será vinculado e poderá iniciar as atividades da monitoria a partir da 

assinatura do contrato impreterivelmente dentro do prazo determinado neste edital; 

Art. 24. O monitor obriga-se a cumprir a carga horária semanal prevista no plano de atividades 

elaborado pelo professor (carga horária mínima: 4h/semana), podendo participar diretamente 

das aulas, bem como realizar atividades extraclasse solicitadas pelo professor  da disciplina; 

Art. 25. A desvinculação do monitor ocorrerá por desempenho insatisfatório, frequência 

inferior a 75%, não execução eficiente das atribuições do monitor ou por conclusão de curso; 

Art. 26. Perderá a vaga o monitor que por qualquer motivo não justificado não realizar 

assinatura do contrato de monitoria dentro do prazo determinado neste edital; 

Art. 27. O monitor enquadrado nos art. 25 e 26 poderá ser substituído por outro monitor 

Bolsista ou voluntário, que tenha atendido as exigências deste Edital, devendo ser indicado 

pelo docente responsável pela disciplina, desde que, ainda reste pelo menos 2 meses de 

monitoria a ser desenvolvido; 

Art. 28. A Coordenação de Pesquisa e Extensão divulgará, sempre que necessário, editais, 

normas complementares e avisos oficiais sobre a seleção de monitores; 

Art. 29. Do resultado deste concurso, devido às suas características, não caberá recurso de 

qualquer natureza; 

Art. 30. Os monitores voluntários estão sujeitos às mesmas obrigações exigidas aos monitores 

bolsistas; 

Art. 31. Poderá haver acúmulo de descontos na mensalidade, desde que o valor total dos 

descontos não ultrapasse o valor de 50% da mensalidade do curso ao qual o aluno está 

vinculado, devendo os alunos do PROUNI se candidatarem apenas como monitores 

voluntários; 

Art. 32. No caso de alunos com FIES, a bolsa de monitoria complementará o valor da 

mensalidade a ser pago, não havendo ressarcimento se o valor da bolsa de monitoria 

ultrapassar o restante da mensalidade; 

Art. 33. Em nenhuma hipótese haverá devolução do desconto da mensalidade em forma de 

pagamento ao aluno ou ao seu responsável; 

Art. 34. Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Direção 

Acadêmica. 
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REGULAMENTO DE EXTENSÃO – ESTÁCIO EUROPAN 

 
CAPITULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. A extensão universitária é entendida como o processo educativo e cientifico que busca 

articular o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, viabilizando a relação integradora e 

transformadora entre a Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias 

e a Sociedade. 

§1º Dentro desses balizamentos, a produção do conhecimento, via extensão universitária, se 

concretiza na troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como 

consequência a democratização do conhecimento e a participação efetiva da comunidade na 

atuação da Faculdade. 

§2º Entende-se por Atividades de Extensão as ações de contribuição à sociedade, 

desenvolvidas preferencialmente de forma multidisciplinar, propiciando a participação dos 

vários segmentos da comunidade universitária, privilegiando ações integradas com as 

entidades da sociedade civil e voltadas, prioritariamente, para responsabilidade social. 

 
Art. 2°. O objetivo geral das atividades de extensão é tornar acessível à sociedade o 

conhecimento e a cultura de domínio da Faculdade, sejam eles originados de sua própria 

produção ou da sistematização do conhecimento universal disponível. 

 
Art. 3°. As atividades de extensão têm os seguintes objetivos específicos: 

I - otimizar as relações entre sociedade e Faculdade; 

II - democratizar o acesso ao conhecimento; 

III - articular ensino e pesquisa com as demandas sociais e culturais da população; 

IV - preservar e valorizar a cultura e o conhecimento, respeitando a diversidade cultural. 

 
Art. 4°. De acordo com o Regimento da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias, as atividades de extensão estão sob a responsabilidade das 

Coordenações dos Cursos, avalizadas pela Diretoria Acadêmica. 

 
Art. 5º. Consideram-se como Atividades de Extensão as seguintes modalidades: 

I)Programas; 

II) Projetos; 

III) Cursos; 

IV) Eventos; 

V) Serviços; 

VI) Assessorias/Consultorias; 

VII) Produções Diversas. 
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Art. 6º. Cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelecer políticas, diretrizes, 

estratégias e planos de ação da produção extensionista da Faculdade, bem como apoiar no 

planejamento, divulgação e captação de recursos para sua realização. 

 
Art. 7º. As propostas das atividades de extensão poderão originar-se de solicitação da 

comunidade, da iniciativa de quaisquer órgãos da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias, inclusive e coordenações de cursos. 

 
Art. 8º. Compete às Coordenações dos Cursos: 

a) Estabelecer os programas de extensão para o(s) Curso(s); 

b) Apreciar as propostas de extensão dos docentes; 

c) Acompanhar e avaliar as atividades de extensão propostas pelo(s) curso(s); 

§1º As propostas de atividades de extensão devem ser enviadas à Diretoria Acadêmica 

devidamente documentadas para registro no cadastro de extensão Faculdade. 

 
Art. 9º. As atividades de extensão devem ser coordenadas por docente ou técnico- 

administrativo da Faculdade com nível superior e que desempenhe atividade na área de 

conhecimento da atividade. 

 
Art. 10. Compete à Diretoria Acadêmica: 

I) Avaliar as propostas de atividades extensionistas; 

II) Estimular e facilitar as atividades extensionistas; 

III) Elaborar Plano Anual de Extensão, através da sistematização dos planos encaminhados 

pelas coordenações dos Cursos e demais instâncias da Faculdade; 

IV) Confeccionar o Relatório anual de Extensão; 

V) Manter a Faculdade e demais instâncias informadas do andamento das atividades de 

extensão; 

§1º. As atividades de extensão serão avaliadas pela Diretoria Acadêmica, observando os 

seguintes aspectos: 

I – conteúdo técnico; 

II- o caráter interdisciplinar da proposta; 

III - os prazos para sua execução; 

IV - a carga horária dos participantes; 

V - a elaboração dos relatórios a serem apresentados aos órgãos competentes. 

 
Art. 11. O Plano Anual de Extensão conterá, minimamente: objetivos, políticas, metas, relação 

de projetos por modalidade, total de vagas por clientela interna/externa, estimativa financeira 

por elementos de despesas e formas de participação de parceiros externos. 

 
CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 
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Art. 12. No orçamento da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e 

Tecnologias constará dotação orçamentária específica destinada à extensão. 

§1º. As atividades de extensão, no âmbito da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias, buscarão ser autofinanciáveis. 

 
Art. 13. Quando o projeto envolver outros órgãos financiadores, deve-se anexar convênio ou 

outro documento que comprove intenção de apoio financeiro ou de aprovação junto á (s) 

entidade (s) financiadora (s). 

 
Art. 14. Todos os recursos materiais, financeiros, humanos e a infraestrutura física e logística 

da Faculdade, bem como os recursos captados externamente que forem utilizados em uma 

atividade de extensão devem estar explicitados no plano financeiro da mesma. 

 
Art. 15. As atividades de extensão serão desenvolvidas na Faculdade ou fora dela, com 

recursos humanos, materiais e financeiros próprios ou não. 

 
Art. 16. Todo material permanente, inclusive equipamento, adquirido com recursos 

financeiros captados através de atividades de extensão, será incorporado ao patrimônio da 

Faculdade imediatamente após a sua aquisição. 

 
CAPÍTULO III 

DOS REGISTROS E CERTIFICADOS 

 
Art. 17. Todas as ações extensionistas, depois de concluídas, devem ser registradas e 

aquivadas pelas respectivas Coordenações de Curso visando fornecer dados necessários para 

a Avaliação Interna da Faculdade e à divulgação de sua produção acadêmica. 

 
Art. 18. Para a emissão de certificados, observar-se-á, além do relatório final,  o cumprimento 

de frequência mínima de 75% da carga horária prevista nos cursos de extensão. 

 
Art. 19. O certificado de aproveitamento será conferido ao participante que, além de se 

submeter á obrigatoriedade de presença constante do artigo anterior, alcançar os níveis 

mínimos de aproveitamento estabelecidos e divulgados pelo coordenador, e aferidos através 

dos procedimentos de avaliação previstos para os cursos de extensão. 

 
Art. 20. No certificado constará o nome do participante e das Instituições envolvidas na 

execução da atividade, a natureza da atividade, a unidade executora, o ministrante, o período 

de execução e a carga horária. 
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Art. 21. A participação dos alunos nas atividades de extensão será registrada pelo Sistema de 

Informações Acadêmicas, para todos os efeitos de histórico escolar e vida acadêmica. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 22. A participação do servidor técnico-administrativo, durante seu expediente normal  de 

trabalho, em atividades de extensão, dependerá da prévia aprovação de sua chefia imediata, 

mediante pedido do colegiado interessado, e será contada para todos os efeitos funcionais. 

 
Art. 23. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, se necessário, baixará normas 

complementares ao presente Regulamento que normatiza as atividades de extensão da 

Faculdade. 

 
Art. 24. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Direção Geral e 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão desta Faculdade. 

 
Art.  25. Este Regulamento entrará em vigor na data da sua aprovação. 
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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS, ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO 

 
Art.1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deve ser uma reflexão sobre tema específico 

mediante investigação científica ou elaboração de projeto com aplicação prática sistematizada 

de competências e habilidades desenvolvidas. 

 
I - O Trabalho de Conclusão de Curso pode ser o resultado de atividades vivenciadas  pelos 

alunos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

 
II - O TCC pode apresentar-se nas modalidades de monografia, projeto final e artigo 

científico. 

 
§1º - As monografias e as pesquisas científicas tratarão de temas circunscritos com uma 

abordagem que implica análise, crítica e reflexão. Resultam em revisão da literatura (pesquisa 

bibliográfica) ou relato de pesquisa de campo (sustentada por conhecimento consolidado), 

além de apresentarem tanto o produto da investigação, criticamente, articulada, quanto o 

relato da experiência profissional e técnica do autor, analiticamente abordada. 

 
§2º - Os projetos finais são trabalhos práticos que resultam em propostas de realizações 

aplicativas. 

 
§3º - Os artigos científicos deverão apresentar e discutir ideias, métodos, técnicas, 

processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. 

 
III - O TCC poderá ser realizado individualmente ou em grupo composto de 3 alunos, no 

máximo. 

 
Art. 2º - São objetivos do TCC: 

 
a) consolidar e aprofundar os conhecimentos na área de formação; 

 
b) habilitar os futuros profissionais a desenvolver projetos de pesquisa com 

competência técnica e científica; 

 
c) despertar nos alunos o interesse pela atividade de pesquisa; 

 
d) oportunizar a reflexão crítica sobre os temas profissionais e acadêmicos, a partir   da 
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compreensão de seu papel no contexto político-sócio-econômico; 

 
e) desenvolver a capacidade de expressão escrita e de elaboração de trabalhos 

acadêmicos. 

 
Art.3º - A Estrutura Organizacional do TCC é representada por: 

 
I - Coordenador do Curso; 

II - Professor da Disciplina TCC; 

III - Professor Orientador; 

IV - Orientando. 

 
Art.4º - Só podem desenvolver Trabalhos de Conclusão de Curso os alunos regularmente 

matriculados nas disciplinas tipificadas Como TCC ou Monografia ou Projeto Final. 

 
CAPÍTULO II 

Do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Art.5º - O aluno deve elaborar seu projeto de TCC de acordo com as orientações dadas pelo 

professor responsável pela disciplina de Projeto de Pesquisa ou similar a qual ele está 

matriculado, acrescidas das recomendações ministradas por seu orientador. 

 
Parágrafo único - O Projeto de Pesquisa deverá estar alinhado às linhas de pesquisa do Curso. 

 
Art.6º - A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos nas 

normas da ABNT, devendo conter: problemática, objetivos, justificativas, fundamentação 

teórica, procedimentos metodológicos, conhecimento e contato com fontes primárias, 

cronograma e referências bibliográficas. 

 
Art.7º - Aprovado o projeto de TCC, a mudança de tema só é permitida mediante a elaboração 

de um novo projeto e preenchimento dos seguintes requisitos: 

 
I - ocorrer a mudança dentro de um prazo não superior a quinze dias, contados da data 

de início do período letivo, no qual o aluno estiver matriculado na disciplina de TCC; 

 
II - ter a aprovação do professor orientador; 

 
III - existir a concordância do professor orientador em continuar com a orientação ou a 

concordância expressa de outro docente em substituí-lo. 
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Parágrafo único - Pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do projeto 

são permitidas a qualquer tempo, desde que com autorização do orientador. 

CAPÍTULO III 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art.8º - A proposta para o Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser entregue ao orientador 

constando de título, tema, problema, objetivos, justificativa, metodologia, cronograma de 

execução e bibliografia, acompanhada da Ficha de Identificação. 

 
Art.9º - O Trabalho de Conclusão de Curso será elaborado pelo aluno sob a supervisão do 

orientador, e deverá abordar tópico específico de conhecimentos relativos a atividades de 

iniciação científica, ensino ou extensão, em consonância com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 
CAPÍTULO IV 

DA ORIENTAÇÃO 

 
Art.10 - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser orientado por professor do curso, 

sempre com titulação mínima de especialista. 

 
Art.11- A orientação deve abranger as seguintes atividades: 

 
I - discussão e escolha do tema; 

 
II - elaboração da proposta de trabalho; 

 
III - acompanhamento no desenvolvimento das atividades; 

 
IV - elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
Art.12 - São atribuições do professor orientador: 

 
I - Avaliar a viabilidade da proposta de trabalho ponderando sobre a relevância do tema e 

condições de operacionalização bem como o alinhamento com as linhas de pesquisa do Curso; 

 
II - Registrar na Ficha de Acompanhamento de Orientação: as datas dos encontros, a 

evolução da do trabalho do aluno. 

 
III - Acompanhar, orientar e aprovar todas as etapas que antecedem o produto final. 



363  

IV - Solicitar ao Coordenador Assistente do Curso no campus o Protocolo de Defesa do TCC, 

para as devidas providências. 

V - Orientar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de forma sistemática, indicando fontes 

primárias ou secundárias (bibliografia), estatísticas e outros instrumentos de coleta de dados; 

 
VI - Orientar todos os aspectos do trabalho, desde os elementos relacionados ao conteúdo, 

até os relativos a normas técnicas de apresentação e redação do texto; 

 
VII - Informar ao Coordenador do Curso no campus toda e qualquer irregularidade durante a 

execução das atividades, com o propósito de preservar a eficiência do Trabalho de  Conclusão 

de Curso; 

 
VIII - Estimular o aluno a participar e apresentar os resultados de seu trabalho em eventos 

técnico-científicos, bem como publicá-los em revistas especializadas; 

 
IX - Indicar e submeter à apreciação do Colegiado de Curso, os membros que irão compor a 

Banca Examinadora para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso; 

 
X - Apresentar este Regulamento ao orientando e dele exigir seu fiel cumprimento. 

 
Art.13 - As situações de dificuldades na relação orientador/orientando que indicarem 

necessidade de alterações no processo de orientação deverão ser comunicadas, por escrito, 

pelo aluno ou pelo professor orientador à Coordenação de Curso, para avaliação e solução 

junto ao Colegiado de Curso. 

 

 
CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ORIENTANDO 

 
Art. 14 - São atribuições do aluno orientando: 

 
I - manter contato frequente com seu professor orientador; 

 
Parágrafo único - Os alunos que não mantiverem a frequência mínima de 75% serão 

reprovados por falta e não poderão fazer a defesa frente à Banca Examinadora. 

 
II - escolher o tema e apresentar a proposta de trabalho ao orientador para sua apreciação e 

aprovação; 

 
III -  desenvolver  o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  levantando  dados  e  a   bibliografia 
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necessária à sua elaboração; 

 
IV - redigir as versões e o texto final do trabalho, seguindo as orientações e normas 

estabelecidas; 

 
V - apresentar os resultados parciais de sua produção e eventuais revisões quando 

solicitadas pelo orientador; 

 
VI - submeter a versão final do texto à análise do professor orientador, antes do prazo 

estabelecido para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 
CAPÍTULO VI 

DA BANCA EXAMINADORA 

 
Art.16 - A Banca Examinadora será composta por membros, designados pela Coordenação  

do Curso, observando os seguintes critérios: 

 
I - o professor orientador é membro nato; 

 
II - o segundo membro deverá ser escolhido dentre os professores do Curso de origem do 

aluno; 

 
III - o terceiro membro poderá ser de outra Instituição ou da própria Faculdade. 

 
Parágrafo único - Fica permitido aos coordenadores dos cursos de Graduação substituir a 

Banca Examinadora por outras estratégias para o julgamento do TCC. 

 
Art.17 - Cada membro da Banca Examinadora receberá do Coordenador do Curso no campus 

uma das vias do Trabalho de Conclusão de Curso para análise. 

 
§ 1º A data de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso será publicada previamente pelo 

professor orientador e demais membros da Banca Examinadora. 

 
§ 2º Os critérios para a apresentação oral do trabalho para a Banca Examinadora serão 

definidos pelo Coordenador do Curso e o colegiado. 

 
CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 18 - O mérito do Trabalho de Conclusão de Curso caberá à Banca Examinadora que 
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emitirá parecer aprovado, aprovado com correções ou reprovado. 

 
a) A Banca poderá atribuir os seguintes conceitos: “E” (excelente), “MB” (muito bom), “B” 

(bom), “C” (incompleto) ou “D” (insuficiente). 

 
b) A Banca pode conceder ”aprovação com louvor” para os trabalhos que se destacarem por 

sua excelência, inclusive recomendação para publicação. 

 
c) O aluno que obtiver conceitos “E”,”MB” ou “B” estará automaticamente aprovado. 

 
d) O aluno que obtiver conceito “C” deverá acatar os problemas identificados pela Banca no 

trabalho apresentado e submeter-se à nova Banca. 

 
e) O aluno que obtiver conceito ”D” deverá matricular-se na disciplina e refazer o 

trabalho. 

 
Parágrafo único - Fica permitido aos coordenadores dos cursos de Graduação substituir os 

conceitos supracitados por notas, respeitando o disposto no Regimento da Faculdade. 

 
Art.19 - O resultado, expresso através dos conceitos aprovado, aprovado com correções ou 

reprovado, será comunicado ao aluno logo após a homologação pela Coordenação do Curso. 

 
Art.20 - O aluno quando aprovado pela Banca Examinadora, deverá providenciar uma cópia 

do trabalho, encadernada em capa dura, para ser entregue à Coordenação do Curso, que 

deverá encaminhá-la à Biblioteca . 

 
Art.21 - A Banca Examinadora é soberana na avaliação dos trabalhos, não cabendo qualquer 

recurso ao conceito concedido. 

 
Art.22 - A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso abrangerá: 

 
I - conteúdo do trabalho: qualidade e consistência do conteúdo, fundamentação teórica, 

procedimentos utilizados e alcance dos objetivos propostos, unidade e coerência das ideias 

apresentadas; 

 
II - apresentação oral: exposição das ideias essenciais, capacidade de síntese, domínio e 

clareza na exposição. 

 
Art. 23 - O aluno que não entregar ao orientador o Trabalho de Conclusão de Curso com as 

devidas correções num prazo de 30 (trinta) dias após a sua apresentação estará 

automaticamente impedido de concluir o curso, até que se cumpra essa exigência. 
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Art.24 - O aluno quando aprovado deverá entregar uma cópia do TCC à Coordenação do 

Curso, que deverá encaminhá-la à Biblioteca. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 25 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Curso. 
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REGULAMENTO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

 
CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
Art.1º - O Estágio Supervisionado é a oportunidade proporcionada pelo currículo ao aluno para 

que este atue em seu campo profissional, sob a supervisão de um profissional da área, em 

ação integrada com a Coordenação de Curso da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias – ESTÁCIO EUROPAN. 

 

 
CAPÍTULO II 

SEÇÃO I 

DAS FINALIDADES 

 
Art. 2º - O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio Supervisionado da 

Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias, ao qual devem 

submeter-se os alunos dos Cursos de Graduação, atendendo a carga prevista na estrutura 

curricular dos mesmos. 

 
Art. 3º - A disciplina de Estágio Supervisionado tem um sentido de revisão do saber específico 

do curso e de suas práticas profissionais, dentro do futuro campo de atuação, com a finalidade 

de garantir ao egresso fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-

práticos, adquiridos no decorrer do curso. 

 
Art. 4º - O Estágio supervisionado caracteriza-se como um conjunto de atividades de 

aprendizagem profissional e de ensino sob a forma de ações instituídas segundo a 

especificidade de cada curso de graduação, devidamente orientadas acompanhadas e 

supervisionadas pelas Coordenações dos referidos cursos. 

 
SEÇÃOII 

DOS FUNDAMENTOS 

 
Art. 5º -O sistema de estágio supervisionado da ESTÁCIO EUROPAN é fundamentado nas 

determinações constantes na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na legislação específica de estágio e em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação. 

 
Parágrafo único - O estágio deve ser considerado como o espaço ideal para o cumprimento do  

que  determina  a  LDB  no  que  diz  respeito  ao  aprimoramento  de  conhecimentos    e 
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habilidades adquiridas fora do ambiente escolar, ao fortalecimento da relação teoria-prática 

e à valorização da pesquisa individual. 

 
Art. 6º - Do ponto de vista educacional têm-se como uma das premissas básicas que o aluno 

seja construtor do seu conhecimento, aprendendo a desenvolver sua capacidade de 

percepção, de apreensão, de análise e a tomar decisões. 

 
Art. 7º - A Faculdade estimulará as ações que possam fortalecer a formação técnica, 

acadêmica, política e ética de seus estudantes, no sentido de viabilizar uma capacitação eficaz 

para que os mesmos possam se inserir no mercado de trabalho com competência e espírito 

crítico, mesmo que seja como estagiários. 

 
Art. 8º - A Faculdade respeitará as legislações específicas de cada profissão, bem como a dos 

respectivos órgãos fiscalizadores, como instrumentos orientadores e não como cerceadores 

do livre arbítrio de um estudante em tomar suas atitudes, conforme propugnado pela 

Constituição (Art. 5º) e pela LDB (Art. 2º). 

 
SEÇÃO III 

DAS DIRETRIZES 

 
Art. 9º - A efetivação das parcerias com Instituições Públicas e Privadas deve objetivar o 

desenvolvimento de atividades de práticas profissionais pelos alunos como complemento à 

sua formação acadêmica. 

 
Art. 10 - A efetivação dessas parcerias deve apoiar-se no que determina a Lei nº11788 de 25 

de setembro de 2008. 

 
Art.11 - As atitudes coibitivas ao desenvolvimento de atividades em estágios, não 

caracterizadas como competências profissionais, devem ser evitadas na Faculdade, mesmo 

quando se tratar de estágios curriculares. 

 
Art.12 - Nesse contexto, deve-se estimular o desenvolvimento de estágios, em quaisquer 

períodos, que proporcionem complementação formal escolar ao aluno, viabilizem seu 

desenvolvimento pessoal, o preparem para o exercício da cidadania e para a sua qualificação 

ao trabalho, desde que as atividades não se caracterizem como competências profissionais 

regulamentadas por leis específicas. 

 
Art.13 - O aluno deverá ser orientado e educado para compreender e decidir sobre a sua 

permanência ou não num determinado estágio, respeitando-se, assim, a sua tomada de 

decisão. 
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Art.14 - A indicação de professor para ser o responsável pelo acompanhamento, controle e 

avaliação do estágio, deverá ter como exigência o fato do professor ter formação pertinente 

à atividade a ser desempenhada. 

 
CAPÍTULO III 

SEÇÃO I 

DAS COMPETÊNCIAS GERAIS 

 
Art.15 - As políticas de estágio são da competência da Diretoria Acadêmica da Faculdade. 

 
Art.16 - As diretrizes e os procedimentos sobre estágio são da competência da Coordenação 

do Curso, ouvido o NDE e aprovados pelo Colegiado do Curso. 

 
Art.17 - A aplicação dessas políticas e diretrizes é da competência da Coordenação do Curso, 

que o fará por meio de procedimentos. 

 
Art.18 - As atividades administrativas oriundas da legislação de estágio serão da  

competência da Coordenação do Curso. 

 
Art.19 - As atividades pedagógicas, relacionadas às atividades em estágio, serão da 

competência do Coordenador de Curso em conjunto com o Professor Orientador do Estágio. 

 
Art.20 - As atividades pedagógicas a que se refere o item anterior serão administradas pelo 

Professor Orientador. 

 

 
SEÇÃO II 

DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 
Art.21 - Analisar e dar parecer jurídico sobre os convênios para estágio dos alunos da 

Faculdade. 

 
Art.22 - Providenciar a assinatura, quando necessário, dos representantes legais, nos 

convênios. 

 
Art.23 - Dirimir dúvidas relativas a Termos de Compromisso e/ou a Convênios de Estágio. 

 

 
SEÇÃO III 

DO COORDENADOR DE CURSO 
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Art.24 - Avaliar o aproveitamento do estágio em termos pedagógicos, apresentando, sempre 

que possível, sugestões de melhoria. 

 
Art.25 - Sugerir organizações para futuras parcerias. 

 
Art.26 - Colaborar com na divulgação das ofertas de estágios e/ou de empregos, junto aos 

alunos de seus respectivos cursos. 

 
Art.27 - Coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágio do Curso, 

juntamente com o NDE do curso, submetendo-se à apreciação do Colegiado de Curso; 

 
Art.28 - Coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades de estágios do 

curso, em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso; 

 
Art.29 - Contatar, selecionar e cadastrar instituições potencialmente concedentes de 

estágios; 

 
Art.30 - Promover reunião com os estagiários, quando se fizer necessário; 

 
Art.31 - Favorecer, mediante orientação, a articulação ensino-pesquisa-extensão, numa 

perspectiva interdisciplinar do estágio supervisionado obrigatório; 

 
Art.32 - Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios; 

 
Art.33 - Garantir um processo de avaliação continuada das atividades de estágio, envolvendo 

alunos, professores supervisores, profissionais da área e representantes dos campos de 

estágio; 

 
Art.34 - Manter e gerenciar o sistema de informações do estágio do curso; 

 
Art.35 - Apresentar ao colegiado de curso, anualmente, relatório sobre as atividades 

desenvolvidas; 

 
SEÇÃO IV 

DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

 
Art.36 - São atribuições do Professor Orientador de Estágio: 

 
I. Orientar o aluno/estagiário na elaboração do Plano Individual de Estágio; 

II. Realizar grupos de estudos com os alunos/estagiários, para o aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos a partir das práticas vivenciadas; 
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III. Acompanhar e avaliar as atividades realizadas pelo aluno/estagiário; 

IV. Orientar a elaboração do Relatório Final de Estágio pelo aluno/estagiário, que deverá ser 

encaminhado ao Professor da disciplina Estágio Supervisionado; 

V. Incentivar o aluno/estagiário a dar continuidade ao processo de aprofundamento e 

aperfeiçoamento acadêmico, no sentido de acompanhar a evolução e o avanço biotecnológico 

de sua profissão; 

VI. Orientar o aluno/estagiário a construir uma postura profissional ética e de qualidade; 

VII. Registrar, ao término do estágio um parecer qualitativo sobre as atividades 

desenvolvidas pelo aluno/estagiário. 

 
SEÇÃO VI 

DO PROFESSOR DA DISCIPLINA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Art.37 - São atribuições do Professor da Disciplina Estágio Supervisionado: 

 
I. Orientar e acompanhar as atividades teórico-práticas realizadas pelo aluno/estagiário. 

II. Identificar no aluno/estagiário possíveis desvios quanto à postura profissional ética e fazer 

as intervenções necessárias 

III. Participar das reuniões periódicas com os Supervisores e/ou com o Coordenador de 

Estágio, cuja finalidade é avaliar e replanejar as estratégias utilizadas nos estágios. 

IV. Avaliar os Relatórios Finais de Estágio Supervisionado. 

 
SEÇÃO VII 

DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

 
Art. 38 - Para a realização e consecução do Estágio Curricular Supervisionado o aluno 

estagiário deverá ter as seguintes atribuições: 

 
I. Contatar a Instituição em que pretende estagiar para que sejam definidas as atividades a 

serem desenvolvidas no estágio; 

 
IV. Conhecer e cumprir o Regulamento da Instituição onde estagiará mantendo uma postura 

profissional ética e de qualidade; 

 
V. Elaborar o Plano de Atividades de Estágio sob a orientação do Professor da disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado; 

 
VI. Cumprir o Plano de Atividades de Estágio; 

 
VII. Apresentar as dificuldades teóricas e práticas encontradas no campo de estágio ao 

Professor  da  disciplina  de  Estágio  Curricular  Supervisionado  para  análise  e  discussão de 
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alternativas de solução; 

 
VIII. Encaminhar relatório das atividades de estágio ao Professor da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado; 

 
IX. Encaminhar, no prazo pré-determinado, os documentos comprobatórios de Estágio 

Supervisionado ao Professor da disciplina Estágio Curricular Supervisionado. 

 
X. Guardar as cópias finais do Estágio Supervisionado (I , II,...), devidamente avaliadas até a 

emissão de declaração de conclusão do Curso, diploma e registro nos órgãos de classe. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS OBJETIVOS 

 
Art.39 - O objetivo primordial do Estágio Supervisionado é a aplicabilidade da teoria à prática 

profissional. 

 
§ 1º - A proposta de estágio supervisionado é proporcionar ao aluno/estagiário uma sólida 

construção de conhecimentos através da integração das teorias com as práticas 

multidisciplinares. 

 
§ 2º - No decorrer do estágio supervisionado, serão oferecidas ao aluno/estagiário 

oportunidades que o levem a desenvolver competências necessárias ao trabalho em equipe, 

tais como: cooperação, iniciativa e respeito aos princípios éticos inerentes ao exercício da 

profissão. 

 
§ 3º - O aluno/estagiário será capaz de identificar possibilidades e limitações de seu campo de 

atuação, buscando superá-las dentro de uma prática nas diferentes áreas e níveis de atuação. 

 
CAPÍTULO V 

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
Art.40 - O processo de acompanhamento do estágio permite que se detectem distorções e se 

faça a correção necessária em tempo hábil. Este processo será realizado em conjunto pelo 

Supervisor de Estágio, pelo Professor da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado e pelo 

profissional responsável pelo Estágio no campo de atuação do aluno. 

 
Art.41 - A avaliação do aluno estagiário será feita pelo Professor da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado , levando em consideração aspectos qualitativos e quantitativos, 

ouvido o supervisor de estágio. 
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§1º - A avaliação quantitativa compreenderá os resultados alcançados nas Provas exigidas 

pelo Regimento da Faculdade, o cômputo da frequência à disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado e o cumprimento da carga horária mínima de estágio, consoante com a 

legislação específica. 

 
§ 2º - A avaliação qualitativa compreenderá a apreciação do desempenho do aluno 

estagiário frente às competências inerentes ao egresso. 

 
Art.42 - Além dessa avaliação, caso o aluno esteja estagiando com Termo de Compromisso, 

deverá realizar a avaliação trimestral disponibilizada pelo Sistema de Informações Acadêmicas 

- SIA - exigência do Ministério do Trabalho. 

 

 
CAPÍTULO VI 

DA APROVAÇÃO DO ALUNO 

 
Art.43 - Serão considerados para aprovação do aluno na disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado  os seguintes quesitos: 

 
I. Parecer do Professor da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 

 
II. Comprovação do cumprimento da carga horária mínima de estágio; 

 
III. Apresentação de todos os documentos comprobatórios de estágio; 

 
IV. Apresentação do Relatório das Atividades de Estágio Curricular Supervisionado de Ensino 

 
V. Frequência igual ou superior ao mínimo exigido na carga teórica da disciplina; 

 
VI. Desempenho acadêmico com pontuação igual ou superior ao mínimo exigido no 

Regimento da Faculdade. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 44 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Curso e/ou DIREM, de 

acordo com suas respectivas competências. 

 
Art.45 - Este regulamento entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 



374  

 

 
 

Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação, criada em agosto de 2005 pela Diretoria da Faculdade 

de Cotia, em cumprimento ao que determina a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, é 

integrada por representantes da comunidade universitária (docentes, discentes e técnico-

administrativos) e da sociedade civil organizada respeitando a paridade dos integrantes. 

§ 1º: Os representantes escolhidos terão mandato de 1 (um) ano, podendo ser  

reconduzidos. 

§ 2º: A CPA contará com um Coordenador, eleito por maioria absoluta dos seus membros. 

 
Art. 2º Compete à CPA assegurar a evolução contínua e sistemática do processo avaliativo 

institucional, criando, mantendo e fomentando a sua cultura por meio da condução dos 

processos internos de avaliação, prestando, quando solicitada, informações ao INEP. 

 
Art. 3º São atribuições do Coordenador da CPA: 

I. convocar e definir a pauta das reuniões; 

II. manter a ordem, cumprir e fazer cumprir as presentes normas de funcionamento; 

III. submeter a matéria em pauta à discussão, bem como anunciar o seu resultado; 

IV. convocar representantes de qualquer setor da instituição para participar de sessões 

ordinárias ou extraordinárias ou prestar informações relativas ao processo interno de 

avaliação; 

V. assinar e expedir as decisões tomadas pela CPA; 

VI. representar a CPA junto aos órgãos do Ministério da Educação integrantes do SINAES – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior; 

VII. orientar a atualização técnica da Comissão quanto aos assuntos pertinentes à avaliação. 

 
Art. 4º São atribuições do Membros da CPA: 

I. Atualizar-se nos assuntos vinculados à avaliação institucional; 

II. comparecer às reuniões da CPA, sempre que agendadas; 

III. analisar relatórios de resultados e disseminar as informações; 

IV. esclarecer os aspectos vinculados à concepção, procedimentos e resultados da avaliação 

nos diferentes espaços da IES, contribuindo para o fortalecimento da cultura avaliativa; 

V. acompanhar o impacto das ações da Faculdade, subsidiando a CPA de informações 

relevantes para o processo avaliativo; 

Comissão Própria de Avaliação Junho. 2008 2 

VI. realizar trabalhos necessários ao adequado funcionamento da CPA, solicitados pelo 

Coordenador da CPA. 

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE ESTÁCIO EURO- 

PANAMERICANA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS 
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Art. 5º A CPA reunir-se-á, ordinariamente, semestralmente e, extraordinariamente, quando 

convocada por seu Coordenador. 

§ 1º: O comparecimento dos membros às reuniões da CPA da FACULDADE ESTÁCIO DE SAO 

COTIA é obrigatório. 

§ 2º Perderá o mandato o membro que deixar de pertencer à categoria que representa. 

 
Art. 6º A CPA, para garantir a realização de seus objetivos e atender ao SINAES e ao INEP, 

poderá solicitar à Diretoria a constituição de grupos de trabalho com finalidade especifica. 

 
Art. 7º. Os casos de urgência serão resolvidos pelo Coordenador, ad referendum dos demais 

membros da Comissão e homologados posteriormente. 

 
Art. 8º. Excluída a hipótese de imperativo legal, estatutário ou regimental, as modificações 

destas normas podem ser propostas pelo Coordenador, ou por, no mínimo, um terço dos 

membros da CPA. 

 
Art. 9º. Estas normas entram em vigor após a aprovação e homologação pelo Conselho 

Superior da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias. 
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 REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 
Diretrizes e Normas 

 
Objetivos do Programa de Iniciação Científica 

Objetivos Gerais 

 
1. Desenvolver as habilidades científicas do aluno; 

2. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e para o 

desenvolvimento tecnológico; 

3. Desenvolver o senso crítico dos alunos e sua introdução na metodologia científica; 

4. Incentivar os professores ao exercício da atividade científica e da orientação 

acadêmica; 

5. Promover a produção científica e sua publicação, aumentando a contribuição da 

instituição na produção acadêmica. 

 
Objetivos específicos para a Instituição 

 
1. Sistematizar a institucionalização da pesquisa; 

2. Incentivar e apoiar os cursos na implementação de uma política de pesquisa para a 

iniciação científica na graduação; 

3. Qualificar os alunos para programas de pós-graduação; 

4. Colaborar com o processo de emergência de novas áreas de pesquisa; 

5. Propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos na construção do 

saber; 

6. Fomentar a interação entre cursos no âmbito do programa; 

7. Auxiliar a Instituição no cumprimento de sua função de integração entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

8. Oferecer condições para o aumento da produção científica do seu corpo docente. 

Objetivos específicos para orientadores e orientados 

 
1. Estimular os professores capacitados para a atividade de pesquisa a envolverem os 

alunos de graduação no processo acadêmico, otimizando o potencial de orientação à pesquisa 

da Instituição; 

2. Estimular o envolvimento de novos pesquisadores nas atividades de pesquisa e 

formação; 

3. Desenvolver a habilidade científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes 

de graduação, mediante suas participações em projetos de pesquisa, introduzindo-os no 

domínio do método científico; 

4. Proporcionar ao aluno, orientado por professor qualificado, a aprendizagem de 

técnicas e métodos científicos e estimular o desenvolvimento do pensamento científico,   da 
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curiosidade e da criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com  os 

problemas de pesquisa; 

 
Administração, Acompanhamento e Avaliação do Programa de Iniciação Científica (PIC) 

 
O Programa de Iniciação Científica será incentivado e promovido pelas coordenações de curso 

e coordenado pela Comissão de Orientação à Pesquisa (COP), criada mediante ato da Diretoria 

Geral, obedecendo a deliberações superiores e vinculada à Coordenação de Pós- graduação e 

Pesquisa. 

 
Para os fins de cumprimento do Programa de Iniciação Científica - PIC, a Coordenação de Pós-

graduação e Pesquisa destinará bolsas anuais individuais de Iniciação Científica, com valores 

a serem fixados pelo CONSAD, ouvida a Mantendedora, de acordo com previsão no 

Planejamento Anual. 

 
A avaliação de todas as fases dos projetos de iniciação será da competência da Comissão de 

Orientação à Pesquisa (COP). 

Compete à Comissão de Orientação à Pesquisa (COP): 

Coordenar, monitorar e avaliar o Programa de Iniciação Científica; 

Coordenar  a  realização,  através  das  Coordenações  de  cursos,  do  Seminário  Anual      de 

Iniciação Científica da Faculdade Estácio de São José do Rio Preto, visando à apresentação de 

resultados dos trabalhos e exposição de relatórios de alunos e professores; 

Coordenar o envio de trabalhos de alunos e professores ao Seminário e Pesquisa da Estácio e 

a outros eventos similares; 

Manifestar-se sobre a continuidade dos alunos no Programa, mediante indicação dos 

professores-orientadores; 

Manter atualizados todos os arquivos e relatórios de desempenho do Programa de Iniciação 

Científica; e 

Comunicar e manter rigoroso controle das informações junto à Diretoria para liberação ou 

cancelamento das bolsas do Programa. 

 
Compete aluno participante do Programa de Iniciação Científica: 

 
Participar da elaboração do plano de trabalho dentro do projeto de pesquisa do professor 

orientador; 

Participar da execução do projeto de pesquisa, nos termos do plano de trabalho do aluno; 

Realizar coletas de dados, organizar banco de dados e sistematizar informações coletadas, 

participando da análise dos mesmos; 

Realizar visitas técnicas e viagens de estudo relacionadas com o projeto de pesquisa, quando 
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for o caso, por designação do responsável pelo projeto; 

Participar, compulsoriamente, de pelo menos um Seminário Anual de Iniciação Científica da 

Faculdade Estácio de São José do Rio Preto; 

Redigir textos, resenhas e artigos, sob orientação do professor orientador; 

Realizar todas as tarefas a ele atribuídas no plano de trabalho do bolsista; 

Redigir os relatórios mensais e finais de atividades no Projeto de Iniciação Científica. 

Compete ao Professor-Orientador 

Elaborar a proposta de pesquisa e submetê-la à análise da coordenação do curso a que estiver 

vinculado, que emitirá o seu parecer e encaminhará para aprovação da Comissão de 

Orientação à Pesquisa (COP); 

Elaborar o plano de trabalho a ser desenvolvido pelo aluno dentro do projeto de pesquisa; 

Elaborar carta de aceite de orientação e recomendação do aluno; 

Acompanhar semanalmente o trabalho do aluno de iniciação científica, incentivando-o a 

participar das atividades de Pesquisa; 

Orientar o aluno nas distintas fases do plano de trabalho a ser desenvolvido, no âmbito do 

respectivo projeto, incluindo: 

Elaboração de relatórios parciais e finais; 

Elaboração de instrumentos para apresentação em seminários anuais de iniciação científica, 

congressos e demais reuniões científicas; 

Comunicar à Comissão de Orientação à Pesquisa (COP) qualquer fato, sugestão ou 

irregularidade, relacionado às atividades dos alunos do Programa de Iniciação Científica; 

Manifestar-se sobre o rendimento do aluno por ele orientado, na hipótese de desligamento 

do programa; 

Acompanhar as apresentações orais e as exposições dos alunos, por ocasião do Seminário 

Anual de Iniciação Científica; 

Entregar relatório final da pesquisa elaborado pelo aluno de iniciação científica, no máximo, 

trinta dias após o encerramento das atividades. 

 

 
Compromissos quanto à apresentação de relatórios e publicação dos resultados 

 
Os relatórios parciais e finais de atividades do aluno bolsista, após endosso do professor 

orientador, serão encaminhados à Comissão de Orientação à Pesquisa, para o devido 

acompanhamento; 

A apresentação de trabalhos em eventos científicos, bem como a sua publicação, resultantes 

de atividades desenvolvidas pelo aluno em projetos de Iniciação Científica, dependerá de 

prévia manifestação favorável do professor-orientador e da Comissão de Orientação à 

Pesquisa; 

Nas publicações e trabalhos apresentados em eventos, fazer referência à sua condição de 
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aluno de iniciação científica da Faculdade Estácio São José do Rio Preto. 

 
Requisitos para a participação no Programa de Iniciação Científica (PIC) 

Dos alunos 

Alunos elegíveis a ingressar no Programa de Iniciação Científica devem preencher os 

seguintes requisitos: 

 
Estar regularmente matriculado na Faculdade Estácio de São José do Rio Preto a partir do 3º 

período do curso de graduação; 

Não estar nos dois últimos períodos do curso de graduação, exceto para os alunos já inclusos 

no Programa nos períodos anteriores, nos casos de renovação; 

Disponibilidade para dedicação de 6 (seis) horas semanais ao desenvolvimento do projeto de 

Iniciação Científica apresentado; 

Apresentar rendimento acadêmico com média geral nos períodos já cursados igual ou 

superior a 7,0 (sete); 

Não possuir mais que uma dependência no período e não ter repetência em qualquer 

período do curso. 

 
Dos professores-orientadores 

 
Poderão orientar alunos dentro do Programa de Iniciação Científica da Faculdade Estácio de 

São José do Rio Preto os professores que possuem as seguintes qualificações 

 
 ser professor da Faculdade Estácio de São José do Rio Preto; 

 possuir experiência compatível com a função de orientador e formador de recursos 

humanos qualificados, com dedicação ao ensino e à pesquisa; 

 estar envolvido em atividades de pesquisa científica ou tecnológica, em atividades 

relacionadas à elaboração de material didático ou em atividades sociais de extensão. 

 

 
Dos projetos de pesquisa 

 
 O projeto apresentado deverá ter avaliação de mérito técnico-científico. 

 O projeto apresentado deverá ter viabilidade técnica e econômica de 

desenvolvimento na Instituição. 

 O projeto deverá fazer parte de uma das linhas de pesquisa da Instituição, definidas 

pela Comissão de Orientação à Pesquisa. Não poderá ser projeto isolado de aluno. 

Requisitos e compromissos para a obtenção de bolsa do Programa de Iniciação Científica, 

Dos alunos 
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Poderão se candidatar a uma bolsa de iniciação científica institucional os alunos que , além de 

possuir os requisitos descritos acima para participação no Programa de Iniciação Científica, se 

comprometerem a: 

 
 Na vigência da bolsa para o Programa de Iniciação Científica, o aluno ficará vinculado 

ao projeto de pesquisa para o qual tenha sido classificado, sob a orientação e 

responsabilidade do professor-orientador. 

 Não receber, durante o período de vigência do projeto, outra bolsa de iniciação 

científica. 

 No caso de renovação, não ter nenhuma reprovação em qualquer disciplina do curso 

durante a sua participação no Programa de Iniciação Científica. 

 
Dos professores orientadores 

 
Poderão orientar alunos com bolsa de iniciação científica os professores que além de possuir 

os requisitos descritos acima, também possuam 

 No mínimo, o título de mestre; 

 Produção científica ou tecnológica nos últimos três anos, divulgada em veículos de 

comunicação da área; 

 Não possuir pendências junto ao Programa de Iniciação Científica, como, por 

exemplo, projetos não concluído nos prazos estabelecidos. 

 
Critérios para bolsas de iniciação científica 

A Comissão de Orientação à Pesquisa fará a seleção, entre os alunos inscritos, obedecendo ao 

número de bolsas disponíveis, daqueles que receberão bolsa do Programa de Iniciação 

Científica, de acordo com os seguintes critérios: 

 
Avaliação do histórico escolar: 

Média mínima: 7.0; 

Identificação do semestre letivo do aluno; 

Identificação de não reprovação do aluno; e 

Demonstração da disponibilidade de 12 horas para as atividades extraclasse. 

Avaliação do Projeto de pesquisa e plano de trabalho 

 Relevância, mérito e originalidade da proposta para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e/ou inovação; 

 Interesse institucional no projeto de pesquisa; 

 Adequação da abordagem teórico-metodológica da proposta; 
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 Adequação do cronograma de atividades ao período de execução da proposta; 

 Consistência entre as atividades descritas no projeto e a infraestrutura disponível 

para execução. 

 
Avaliação do Professor-orientador 

 
 Titulação; 

 Qualidade e regularidade da produção científica/tecnológica em veículos relevantes 

da área do conhecimento nos últimos 03 anos; 

 Capacidade comprovada na formação de pesquisadores. 

 

 
Cancelamento da Bolsa de Iniciação Científica: 

 
O cancelamento da bolsa é permitido a qualquer momento e deve ser, imediatamente, 

comunicado à Comissão de Orientação à Pesquisa, em função de um dos seguintes motivos: 

 desempenho insuficiente; 

 desistência do curso; 

 desistência da bolsa a pedido do aluno; 

 trancamento de matrícula; 

 não atende aos critérios/requisitos exigidos; 

 outros, justificar. 

 
Vigência e renovação 

 
 As bolsas de iniciação científica terão vigência de 10 meses, no período de 01 de 

março a 31 de dezembro; 

 Admite-se até duas renovações, desde que o aluno apresente bom desempenho no 

seu plano de trabalho e bom rendimento acadêmico. 

 A renovação não é automática e o docente deve fazer uma nova solicitação a cada 

período de inscrição, atendendo todos os requisitos desta norma. Contudo, haverá 

preferência para a renovação se o projeto anterior apresentar resultados satisfatórios, 

não sendo dispensada a obrigatoriedade da apresentação da documentação exigida 

para solicitação de bolsa. 

 
Prazo de inscrição, período de seleção e divulgação dos resultados 

 
 O período de inscrição no processo de seleção de bolsas de iniciação científica é fixado 

anualmente pela Coordenação de Pós-graduação e Pesquisa e será sempre no mês de 

fevereiro. 
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 O período de seleção dos candidatos à bolsa compreenderá os 15 dias  

imediatamente posteriores ao último dia do prazo de inscrição. 

 A divulgação dos resultados será feita, no máximo, 20 dias após o último dia do prazo 

de inscrição. 

 
Documentação necessária para a inscrição para a obtenção de bolsa de iniciação científica 

 
O aluno candidato à bolsa deverá apresentar sua inscrição no Programa de Iniciação Científica 

com a documentação constante no item 10. 

No formulário de inscrição deverá manifestar sua intenção de concorrer à uma bolsa de 

iniciação científica. 

 
Quantidade de bolsas 

 
A quantidade de bolsas de iniciação científica será determinada, no início de cada ano letivo e 

divulgada em edital específico (podendo haver um outro edital também no segundo semestre, 

de acordo com as deliberações da Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa e da Diretoria 

Geral da Faculdade Estácio de São José do Rio Preto e com a disponibilidade financeira orçada 

com a Mantenedora. 

 
Duração do projeto de pesquisa 

 
A duração mínima será de 06 meses e máxima de 12 meses, podendo ser autorizada pela 

Coordenação de Pós-graduação e Pesquisa, ad referendum, um acréscimo suplementar de 

tempo de execução de 03 meses para conclusão final. 

Documentação necessária para a inscrição no Programa de Iniciação Científica 

 
 Formulário de inscrição devidamente preenchido (veja modelo anexo). 

 Termo de compromisso do Orientador. 

 Termo de compromisso do aluno de cumprimento da carga horária semanal 

 Cópia do CPF e da Carteira de Identidade (RG) do candidato à Iniciação Científica 

 Currículo Lattes-CNPq atualizado do Orientador 

 Projeto de Pesquisa na íntegra. (Vide orientações para preparação em anexo). 

 Plano de trabalho detalhado referente ao Projeto de Pesquisa (Vide orientações para 

preparação em anexo). 

 Histórico Escolar do aluno indicado. 

 Atestado de matrícula no semestre em questão. 

 

 
Desligamento do Programa de Iniciação Científica 
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O aluno do Programa de Iniciação Científica poderá ser desligado do Programa a qualquer 

tempo, por ato do Reitor do Centro Universitário Radial, nos seguintes casos: 

 
 quando vier a sofrer pena disciplinar; 

 por proposta do professor-orientador, coordenador de curso ou da Comissão de 

Orientação à Pesquisa (COP); 

 por solicitação do próprio aluno. 

 quando ocorrer o desligamento por proposta na forma do inciso II do caput deste 

artigo caberá recurso ao aluno na forma prevista no regimento. 

 o desligamento do aluno sem ter havido a conclusão do projeto de pesquisa proposto 

e aprovado, implicará na devolução imediata dos valores recebidos em forma de bolsa 

de estudo, quando for o caso, devidamente acrescidos de juros e correção monetária. 

 
Substituição de alunos participantes do Programa de Iniciação Científica 

 
 aluno participante de um projeto de iniciação científica poderá ser substituído quando 

desligado do programa. 

 novo candidato deve fazer sua inscrição regular no Programa de Iniciação Científica 

 No caso de aluno bolsista, o orientador terá prazo de 30 dias contados a partir do 

desligamento do aluno para apresentar outro candidato a bolsa, do contrário a bolsa 

será cancelada. 

 
Alunos participantes sem concessão de bolsas: 

 
Poderão participar de Projetos de Pesquisa do Centro Universitário Radial, alunos que já têm 

ou não descontos nas mensalidades, os quais não poderão ultrapassar ao teto de 40% de 

descontos. Alunos PROUNI poderão solicitar, através de formulário próprio, o registro de 

participação no projeto de pesquisa, na condição de estágios extracurriculares, sem bolsa de 

iniciação científica. 

 

 
Da conclusão do Projeto de Iniciação Científica 

 
Concluído o Projeto de Pesquisa e apresentado o Relatório Final de atividades do aluno, o 

professor-orientador emitirá parecer sobre o mesmo, remetendo-o à Comissão de Orientação 

à Pesquisa, que dará baixa no projeto, encerrando-o e comunicando à Coordenação de Pós-

graduação e Pesquisa  para encerramento da bolsa, quando for o caso. 

 
Encerrado o projeto a Coordenação de Pós-graduação e Pesquisa expedirá um certificado, 
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que comprovará o cumprimento efetivo, pelo aluno, de suas funções, como bolsista. 

Dos direitos autorais 

A Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias tem os direitos 

autorais da produção discente, objeto deste programa, podendo divulgar e editar os 

resultados da pesquisa de iniciação científica sem remuneração ou concessões adicionais aos 

participantes do projeto. 

 
O desempenho do aluno no Programa de Iniciação Científica poderá ser considerado relevante 

para futura admissão na carreira de magistério da Faculdade Estácio Euro- Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias, respeitadas as exigências e os requisitos necessários para a 

habilitação na carreira referenciada, bem como, dará ao aluno prioridade na concorrência para 

obtenção de bolsa de pós-graduação. 

 
ANEXO I 

 
Modelo de formulário de inscrição no programa de iniciação científica 

Programa de Iniciação Científica PIC 

Formulário de Inscrição de Candidato 

(Deverá ser colada fora do envelope) 

 
Nome do candidato Data nasc. 

Curso de Graduação Período Início 

Deseja se inscrever para 

bolsa? 

Sim não 

CPF RG 

Professor – orientador Coordenador 

 

ANEXO II 

Orientações para apresentação do projeto de Iniciação Científica 

I- Projeto de Pesquisa 

1. Título 
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2. Resumo 

3. Introdução com síntese da bibliografia fundamental 

4. Objetivos 

5. Material e Métodos 

6. Forma de análise dos Resultados 

7. Referências bibliográficas (segundo normas da ABNT) 

8. Cronograma de execução das atividades 

9. Documentos exigidos nos "aspectos éticos", quando cabível 

10. Outras entidades envolvidas, se for o caso. 

ANEXO III 

 
Orientações para apresentação do Plano de Trabalho 

 
O Plano de Trabalho para o candidato à bolsa deve relacionar todas as atividades que serão 

desenvolvidas por ele dentro do projeto de pesquisa. É através do Plano que se percebe, num 

primeiro momento, se o estudante está sendo realmente iniciado na pesquisa científica ou 

está simplesmente sendo usado como auxiliar de pesquisa. 

O plano inclui a apresentação das atividades do projeto que serão realizadas pelo bolsista e 

também atividades específicas para a sua formação. 

 
Planeje, por exemplo, a leitura de textos básicos, discussão de trabalhos científicos, 

seminários, excursões, participações em eventos, visitas a centros de pós-graduação e outras 

atividades que considere importantes para a formação do bolsista. 

É desejável que o Plano de Trabalho inclua a previsão de texto científico apresentando os 

resultados do trabalho para posterior envio a uma revista especializada. 

 
Exemplo de atividades previstas para o bolsista: 

Coleta de dados: (especificar o local e o tempo de duração); 

Participação de Encontros Científicos; 

Participação no Seminário de Iniciação Científica; 

Preparação do Relatório Parcial, com detalhamento do método; 

Preparação do Relatório Final, preferencialmente incluindo o texto científico no formato 

exigido para publicação por revistas especializadas. 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
 

Estabelecer critérios para aproveitamento e validação das 
atividades complementares que compõem o currículo 
pleno dos cursos de graduação da Faculdade Estácio Euro 
Panamericana de Humanidades e Tecnologias 

 
 

Da Natureza, Objetivo e Finalidade: 
 
Art. 1º. Atividades Acadêmicas Complementares constituem-se em atividades 
extracurriculares, que podem ser integralizadoras ou adicionais ao currículo de cada curso e 
desde que comprovadas pela documentação correspondente. 

§1º. Atividade Acadêmica Complementar é toda e qualquer atividade elencada nos 
anexo I deste regulamento. 
§2º. As atividades não definidas no anexo, assim como eventual necessidade de 
alteração de carga horária máxima de uma atividade, deverão ser analisadas por 
solicitação do coordenador do curso. 
§3º. As atividades estruturadas, as atividades de Estágio Supervisionado e o Trabalho 
de Conclusão de Curso não se confundem com Atividades Acadêmicas 
Complementares. 
§4º. As Atividades Acadêmicas Complementares devem ser desenvolvidas durante o 
curso, sem prejuízo das demais aulas e outras atividades. 

 
Art.2º. As Atividades Acadêmicas Complementares têm por objetivo estimular o estudante a 
participar de experiências diversificadas que contribuam para sua formação acadêmica, 
agregando habilidades e competências ao seu perfil. 

 

Art. 3º. As Atividades Acadêmicas Complementares possuem por finalidade o enriquecimento 
do processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 
profissional, fortalecendo as relações dos acadêmicos com a sociedade. 

 

Das Atividades 
 

Art. 4º. Para cada tipo de Atividade Acadêmica Complementar serão computadas horas AAC 
que somadas, ao final do curso, deverão atingir o quantitativo mínimo obrigatório para 
cumprimento da carga horária total disposta na matriz curricular. 

§1º. A Colação de Grau somente será realizada após a integralização de todos os 
créditos mínimos previstos na matriz curricular, adicionando-se as atividades 
acadêmicas complementares. 
§2º. O quantitativo mínimo obrigatório de Atividades Acadêmicas Complementares 
deve ser atendido pelo aluno respeitando-se o prazo máximo para integralização do 
curso definido no Projeto Pedagógico. 

 

Art.  5º.  As  horas  AAC  deverão   respeitar   o  quantitativo  descrito   no   Anexo  II       deste 
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regulamento quanto: 
 
 

a) horas AAC apropriadas a serem atribuídas para cada uma das atividades elencadas; 

b) máximo de horas AAC de uma determinada atividade ao longo do curso. 
 
 

Art.6º. O aluno que ingressar na Instituição, por transferência externa, fica sujeito ao 

cumprimento da carga horária de Atividades Acadêmicas Complementares do seu curso e as 

seguintes condições: 

 

I. as Atividades Acadêmicas Complementares realizadas na Instituição de origem 

devem ser compatíveis com as estabelecidas neste regulamento; 

II. a carga horária atribuída pela Instituição de origem não poderá ser superior à 

conferida por este regulamento, conforme disposto no art. 5º. 

 
Do Aluno 

 
 

Art.7º. Compete ao aluno matriculado nos cursos de Graduação: 
 
 

I. informar-se sobre o Regulamento e as atividades oferecidas dentro ou fora desta 

Instituição que propiciem horas AAC, conforme descrito no anexo II; 

II. participar efetivamente das atividades; 

III. realizar o procedimento indicado pela Secretaria para o lançamento e a validação 

das Atividades Acadêmicas Complementares; 

IV. apresentar a documentação comprobatória de sua participação efetiva nas 

atividades realizadas, sempre que solicitada. 

 
Art. 8º. Nos casos em que as atividades extracurriculares realizadas possam se enquadrar 

como horas AAC ou horas de estágio, só poderão ser computadas uma vez. Não será admitido 

que a mesma atividade seja contabilizada como horas AAC e horas de estágio. 

 
Art. 9º. Em caso de Atividade Complementar Externa, é indispensável a apresentação da 
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documentação comprobatória da efetiva participação, contendo especificação de carga 

horária, período de execução e descrição da atividade. 

Do registro, da Validação e do Lançamento das Horas: 
 
 

Art.10º. O cômputo da carga horária realizada através das Atividades Acadêmicas 

Complementares dependerá da comprovação da realização e, se for o caso, do 

aproveitamento do aluno na respectiva atividade complementar. 

 

Parágrafo Único. A carga horária máxima deverá obedecer ao previsto no anexo II. 
 
 

Art.11. A validade das Atividades Acadêmicas Complementares está sujeita a análise e 

aprovação da Instituição, mediante a apresentação da documentação comprobatória da 

realização da atividade. 

 
Art.12. O registro da participação do aluno em Atividades Acadêmicas Complementares 

Internas ocorrerá através de formulário próprio. 

 

Disposições Gerais 
 
 

Art.13. Os alunos que comprovarem a participação no programa Ciência Sem Fronteiras  terão 

sua carga horária de Atividades Acadêmicas Complementares integralizada. 

 
Art.14. Este regulamento entra em vigor na data de sua homologação. 
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ANEXO I – TIPOS DE ATIVIDADES 
 

 
Aula Magna 

Conferência 

Debate 

Encontro 

Participação em Fórum 

Mesa-redonda 

Palestra 

Seminário 

Presença em exibições de sessões de filmes ou peças de teatro 

Simpósio 

Vídeo com Debate – extraclasse 

Oficina 

Ciclo de palestras (Semana temática de Curso) - por evento 

Participação em eventos externos da área do Curso (competições, etc.) 

Feira 

Visita Técnica Externa 

Visita Técnica Interna 

Viagem de Estudos (com relatório) 

Cursos oferecidos pelas bibliotecas setoriais. (Pesquisa informatizada: internet como 

fonte de pesquisa; Pesquisa informatizada: base de dados; Elaboração de trabalhos 

acadêmicos, dissertações e teses) 

Intercâmbio não curricular 

Aperfeiçoamento Acadêmico (cursos de extensão e outros, na área) 

Congresso 

Jornada científica 

Curso online - (MOOC’s, site Você Aprende Mais, etc.) 

Disciplina extracurricular afim com o Curso 

Organização de Fórum 
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Organização de mostra de filmes 

Apresentação de trabalho em evento acadêmico-científico 

Simulação - Jogos de Negócios, Modelos de Simulação virtual ou presencial - NPJ, 

oficina prática (audiência e juri simulado) - Sionu, etc. 

Iniciação Cientifica 

Produção de blogs, aplicativos, sites e games 

Monitoria 

Pesquisa aplicada 

Realização de filmes 

Projetos de extensão (trabalho voluntário pela Estácio) 

Trabalho publicado ou premiado 

Estágio extracurricular 

Vivência Profissional na área do curso 
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Anexo II 
 
 

Tabela de Classificação das Atividades Acadêmicas Complementares 
 

 
 
 

Tipo de Atividade 

 
 

Eixos 

 
 

Grupo 

 
Comprovação 

Máximo de 
horas ao Longo 
do Curso - ALC 

 

 
Externa 

 
Horas 
apropriadas 

 
Interna 

 
Horas 
apropriadas 

C.H. - 60 
a 100 

C.H. - 
101 a 
200 

C.H. - 
201 ou 
mais 

Aula Inaugural Formação  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Lista de presença  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
120 

Aula Magna Formação - Lista de presença 

Conferência Formação Certificado Certificado ou Lista de presença 

Debate Formação Certificado Lista de presença 

Encontro Formação Certificado Certificado ou Lista de presença 
Participação em Fórum Formação Certificado Certificado ou Lista de presença 

Mesa-redonda Formação Certificado Certificado ou Lista de presença 

Palestra Formação Certificado Certificado ou Lista de presença 

Seminário Formação Certificado Certificado ou Lista de presença 
Presença em exibições de sessões 
de filmes ou peças de teatro 

Formação Ingresso e RACC Certificado ou Lista de presença 

Simpósio Formação Certificado Certificado ou Lista de presença 

Vídeo com Debate – extra classe Formação - Certificado ou Lista de presença 

Oficina Formação - Certificado ou Lista de presença 

Ciclo de paletras (Semana 
temática de Curso) - por evento 

Formação Certificado Certificado ou Lista de presença 

Participação em eventos externos 
da área do Curso (competições, 
etc.) 

 
Formação 

 
Ingresso e RACC 

 
- 

Feira Formação  

2 

Ingresso e RACC  

6 

-  

6 

 

12 

 

18 

 

24 
Visita Técnica Externa Formação - Lista de presença e/ou RACC 

Visita Técnica Interna Formação - Lista de presença e/ou RACC 

Viagem de Estudos (com relatório) Formação - Aprovação da Coordenação 

Cursos oferecidos pelas 
bibliotecas setoriais. (Pesquisa 

Formação 3 - Duração Certificado Duração 30 60 90 
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informatizada: internet como 
fonte de pesquisa;Pesquisa 
informatizada:base de dados; 
Elaboração de trabalhos 
acadêmicos, dissertações e teses) 

         

Intercâmbio não curricular Formação - Aprovação da Coordenação 
 

 

Tipo de Atividade 

 

 

Eixos 

 

 

Grupo 

 

Comprovação 
Máximo de 
horas ao Longo 
do Curso - ALC 

 

 

Externa 
 

Horas 
apropriadas 

 

Interna 
 

Horas 
apropriadas 

C.H. - 60 
a 100 

C.H. - 
101 a 
200 

C.H. - 
201 ou 
mais 

Aperfeiçoamento 
Acadêmico (cursos de extensão e 
outros, na área) 

 

Formação 
  

Certificado 
  

Certificado 
    

Congresso Formação Certificado Certificado 

Jornada científica Pesquisa Certificado Certificado 
Curso online - MOOC's, site Você 
Aprende Mais, etc.) 

Formação Certificado Certificado 

Disciplina extracurricular afim com 
o Curso 

Formação - Aprovação Coordenação 

Organização de Fórum Extensão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Declaração dos 
Organizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
até 40 

Declaração da Coordenação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 

Organização de mostra de filmes Extensão 
Declaração dos 
Organizadores 

Declaração da Coordenação 

Apresentação de trabalho em 
evento acadêmico-científico 

Pesquisa Certificado Certificado 

Simulação - Jogos de Negócios, 
Modelos de Simulação virtual ou 
presencial - NPJ, oficina prática 
(audiência e juri simulado) - Sionu, 
etc. 

 

 
Formação 

 

 
Certificado 

 

 
Certificado ou Lista de presença 

Iniciação Cientifica Pesquisa - Declaração da Coordenação 
Produção de blogs, aplicativos, 
sites e games 

Formação - Declaração da Coordenação 

Monitoria Formação - Declaração da Coordenação 

Pesquisa aplicada Pesquisa 
Declaração da 
Instituição 

Declaração da Coordenação 

Realização de filmes Formação - Declaração da Coordenação 
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Projetos de extensão (trabalho 
voluntário pela Estácio) 

Extensão  Declaração dos 
Organizadores 

 Declaração da Coordenação     

Trabalho publicado ou premiado Pesquisa 
Declaração da 
Publicação ou Prêmio 

Declaração da Coordenação 

Estágio extra-curricular Formação  RAAC 

Vivência Profissional na área do 
curso 

 

Formação 
 

5 
Declaração da 
Instituição e /ou 
RACC 

 

Duração 
 

- 
 

- 
 

50% 
 

50% 
 

50% 

 

Grupo 1 - Eventos pontuais 
Grupo 2 - Visitas técnicas Legenda 
Grupo 3 - Eventos estruturados Relatório com aprovação da Coordenação do Curso = RACC 
Grupo 4 - Prática formativa Coordenação de Curso = Coordenação 
Grupo 5 - Vivência Profissional 



 

 

REGULAMENTO DA OUVIDORIA 
 
 

 

 

 

 

POLÍTICA 
Página 1 / 5 

Revisão 01 

 

OUVIDORIA CENTRAL DE ALUNOS 

Elaborado 12/08/2013 

Válido até: 12/08/2015 

POL.00.001 

 

OBJETIVO 
Definir conceitos e critérios gerais de funcionamento da Ouvidoria Central de Alunos. 

 

 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

1.1. Regimento Interno; 

1.2. Código de Ética e Conduta. 
 

 
CAMPO DE APLICAÇÃO 

1.3. Todos os colaboradores e áreas da Estácio. 
 

 
DEFINIÇÕES 

1.4. Ouvidoria de Alunos – Atividade institucional de representação autônoma e 

independente, de caráter mediador, pedagógico e estratégico, que acolhe os relatos 

dos alunos, ex-alunos e responsáveis por alunos, não solucionado de forma 

satisfatória nas outras formas de atendimento, que analisa e atua na busca de 

soluções, identifica potencialidades e fragilidades para recomendar e orientar as áreas 

da instituição, promovendo a melhoria continua dos processos de trabalho. 

 
1.5. Requerimento – forma sistêmica que o aluno deverá acessar e detalhar os dados 

para análise; 

1.6. SIA – Sistema de Informações Acadêmicas; 

1.7. Portal Estácio – Ponto de acesso a todos os recursos de informação e conhecimento 
da Estácio. 

 
 

RESPONSABILIDADES 

1.8. OUVIDORIA CENTRAL DE ALUNOS 

Responder os relatos recebidos dentro do prazo estipulado para atendimento; 
Exercer suas atividades com independência e autonomia, realizando mediações de 

conflitos que afetam a relação entre o aluno e a Instituição. 



 

Agir com integridade, transparência, imparcialidade, zelando pelos princípios da ética, 

legalidade  e eficiência. 

Estabelecer canais de comunicação de forma aberta e objetiva, procurando facilitar e 

agilizar as informações entre as áreas da Instituição, respondendo os relatos de forma 

clara no prazo acordado. 

Cumprir os requisitos das normas legais e regulamentares e os definidos na Política, no 

Regimento Interno e no Código de Ética e Conduta da Estácio. 

Propor melhorias nos procedimentos, sugerindo ações corretivas e aprimoramento dos 

processos e acompanhar as providências. 

 
1.9. ÁREAS E/OU UNIDADES ENVOLVIDAS 

Prestar apoio e informações quando solicitados, nos assuntos de sua competência 

dentro do prazo estabelecido; 

Divulgar o Sistema de Qualidade Estácio, que contempla o funcionamento da Ouvidoria de 

Alunos; Conduzir denúncias realizadas de forma presencial e após encaminhar para 

conhecimento da Ouvidoria Central de Alunos. 

Cumprir os requisitos definidos nesta Política, no Regimento Interno e no Código de Ética  

e Conduta da Estácio. 

Aplicar e conduzir os Inquéritos Administrativo quando forem identificados situações em 

descordo ao Regimento Interno e no Código de Ética e Conduta. 

Elaborar planos de ação para os processos apontados, nos indicadores mensais da 

Ouvidoria, quando necessário. 

 

DESCRIÇÃO 
 
 

1.10. OUVIDORIA CENTRAL DE ALUNOS 

É um canal de comunicação para apresentação de denúncias, insatisfações e elogios, 

com garantia de confidencialidade e ética, feitos somente de forma sistémica: 

 Alunos e Ex-alunos: Através de requerimento de Ouvidoria no SIA, menu 
Atendimento. 

 Candidatos e demais públicos: Através do Portal Estácio – página da 

Ouvidoria. Cabe a Ouvidoria receber, tratar e encaminhar os relatos, 



 

analisando-os cuidadosamente. 

Caso o aluno procure a unidade para realizar uma denúncia presencial, o mesmo deverá ser 

conduzido para a gestão da unidade, que deverá ouvir  o  relato  do  aluno,  e  logo após, 

encaminhar o mesmo para conhecimento da Ouvidoria  Central  de Alunos  através do e-

mail: ouvidoria@estacio.br, afim de alinhar a forma de condução deste relato, bem como o 

mesmo seja computado nos indicadores. 

Os docentes e colaboradores administrativos deverão utilizar o “Canal Confidencial”, 

disponibilizado na intranet da Estácio. 

 
1.11. TIPOS DE REQUERIMENTOS 

 

A Ouvidoria de Alunos receberá os seguintes tipos de relatos: 

 
Denúncias e Insatisfações - sobre solicitações acadêmicas, financeiras, atendimento e 

infraestrutura não atendidas nos níveis anteriores, conduta e postura de professores e 

colaboradores administrativos não condizentes com o Código de Ética e Conduta, dentre 

outros. 

 
Elogios – sobre professores, colaboradores administrativos, atendimento, infraestrutura das 

unidades, entre outros. 

 
No SIA (Sistema de Informações Acadêmicas) os requerimentos>>categoria Ouvidoria, são 

classificados da seguinte forma: 

 
 Elogio Sobre a Unidade 

 Elogio Sobre Atendimento 

 Elogio Sobre Professores 

 Ouvidoria - Atendimento 

 Ouvidoria - Conduta Professor 

 Ouvidoria - Conduta Funcionário 

 Ouvidoria - Infraestrutura 

 Ouvidoria - Processos Acadêmicos 

 Ouvidoria - Processos Financeiros 

mailto:ouvidoria@estacio.br


 

1.12. FLUXO DE TRATAMENTO DOS RELATOS 
 

A Ouvidoria Central de Alunos irá tratar os relatos recebidos das seguintes formas: 
 

 
INSATISFAÇÕES/DENÚNCIAS – quando as solicitações não forem atendidas de forma 

satisfatória nos canais de atendimentos anteriores ou ocorrerem desvio de comportamento 

ou conduta, os relatos poderão ser encaminhados para analise e  apuração da Ouvidoria. 

 
ELOGIOS – quando os alunos quiserem reconhecer a dedicação ou o destaque de um 

professor ou de um  atendimento  que  tenha  superado  as  suas  expectativas,  temos  esta 

forma de recebimento destes relatos   de reconhecimento. 

 
O fluxo do tratamento dos relatos será realizado da seguinte forma: 

 
Recebimento - O relato é recebido por meio de requerimentos gerados no SIA (Sistema de 

Informações Acadêmicas) ou através do Portal de alunos. Caso seja identificado que o 

aluno não utilizou os níveis de atendimento corretamente, o aluno será informado sobre 

qual canal deve buscar. Análise - A Ouvidoria analisa o teor do relato o e verifica se há 

necessidade de preservar o sigilo dos dados do manifestante além de identificar para qual 

área será encaminhada. Também é verificada a necessidade de solicitar complementação 

ao aluno, pois relatos sem dados completos podem dificultar todo o processo até 

impossibilitar a resolução do mesmo. 

Encaminhamento - O relato que tenha dados suficientes será encaminhado a área 

responsável, com informação sobre o prazo de resposta à demanda. 

Acompanhamento - A Ouvidoria acompanhará todo o trâmite do relato na área 

responsável, zelando para que a resposta seja tempestiva e célere. Caso a resposta não seja 

satisfatória, a Ouvidoria buscará mais esclarecimentos, elencando expressamente os pontos 

que deverão ser revistos. 

Resposta ao aluno - A resposta final ao aluno, deverá ser elaborada pela Ouvidoria apenas 

quando todas as diligências possíveis estiverem esgotadas. 

Encerramento - O relato será encerrado somente mediante a uma resposta satisfatória. 

Ressalte-se que  a  resposta  satisfatória  não  significa,  necessariamente  atendimento  ao 



 

pleito do aluno, mas sim uma resposta esclarecedora, fundamentada e  completa. 
 

Para apuração dos fatos expostos nos relatos, os mesmos são encaminhados para os 

gestores das unidades, gerentes acadêmicos de  núcleo,  secretários  adjuntos  e  em  alguns 

casos, também serão encaminhados para ciência da direção do  núcleo. 

 
O prazo para resposta será  de até 10 (dez) dias úteis, com exceção dos casos de desvio    de 

conduta de docentes, que podem chegar até 20 dias úteis. 

 
1.13. GESTÃO DE INDICADORES 

Cabe à Ouvidoria Central de Alunos o acompanhamento e a gestão dos indicadores. 

Mensalmente, a Ouvidoria deverá divulgar os indicadores, quando cabível irá encaminhar 

propostas para correção e aperfeiçoamento das situações descritas nos relatos. 

 
Cada unidade receberá um relatório especifico contemplando os seus indicadores e, quando 

for necessário, proposta de soluções para correção e aperfeiçoamento de situações 

relatadas pelos alunos. 



 

 

QUADRO DE CARREIRA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA IREP SOCIEDADE DE ENSINO 
SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. 

 

Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 

 
Art.  1º.  A  IREP  -  SOCIEDADE  DE  ENSINO  SUPERIOR,  MÉDIO  E  FUNDAMENTAL       LTDA., 

sociedade empresarial limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.608.755/0001-07, com  sede 

e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, 

nº 108, bairro Santo Amaro, implanta o Plano de Carreira Administrativo da Faculdade Estácio 

Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias. 

 
Parágrafo Primeiro. Os objetivos deste Plano são: 

 
a) Orientar o ingresso, os reajustes salariais, a promoção, a ascensão e progressão 

horizontal. 

b) Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional administrativo, de  

modo a assegurar um quadro qualificado; 

c) Estimular ao quadro administrativo o exercício eficiente e eficaz  das funções 

que lhe cabem desempenharem. 

Art. 2º. Os Cargos seguem a seguinte hierarquia e se distribui pelas seguintes classes: 

Gerente 

Coordenador 

Supervisor 

Analista 

Assistente 

Auxiliar 

 
Parágrafo Primeiro. A definição do quadro administrativo obedecerá à proporção 

definida pela empresa considerando o orçamento destinado a cada unidade. 

 

 
Capítulo II 

Da Admissão e Promoção 

 
Art. 1º. A admissão em cargo de administrativo será feita pela unidade, mediante 

seleção e contrato na forma da legislação trabalhista em vigor. 

 
Parágrafo  Primeiro.  A qualificação  mínima  será 2º  grau  completo,  para  atuação nos 



 

cargos de primeiro nível. 

 
Art. 2º. A contratação ou demissão do administrativo é de competência da unidade, 

considerando a legislação vigente. 

 
Capítulo III 

Da Promoção e dos Níveis de Referência 

 
Art. 1º. Os seguintes tipos de aumento salarial podem ser concedidos a todos os 

funcionários da empresa: 

 
Progressão Horizontal 

Promoção 

 
Art. 2º. A progressão horizontal dos cargos administrativos, que tem o objetivo de 

propor aumento salarial individual com base no tempo na função e desempenho, deverá 

obedecer aos seguintes critérios: 

 
Grade 1 a 5 

 
Para os cargos classificados entre as grades 1 e 5, a progressão horizontal legal está 

condicionada a permanência mínima de 24 (vinte e quatro) meses em cada faixa e o 

novo salário deverá ser o correspondente a faixa imediatamente superior a faixa atual. 

Todos os reajustes devem estar sustentados pela avaliação de desempenho, aplicada 

anualmente para todos os colaboradores. 

Os reajustes poderão ocorrer em qualquer época do ano, desde que previstos em 

orçamento ou especialmente aprovados pela Diretoria da Estácio. 

 
Grade 6 a 12 

 
Para os cargos classificados entre as grades 6 e 12, a progressão horizontal somente 

poderá ocorrer após um período mínimo de 6 (seis) meses do último reajuste por mérito 

ou promoção. 

Todos os reajustes devem estar sustentados pela avaliação de desempenho, aplicada 

anualmente para todos os colaboradores. 

Os reajustes poderão ocorrer em qualquer época do ano, desde que previstos em 

orçamento ou especialmente aprovados pela Diretoria da Estácio. 

 
Art. 3º. A promoção dos cargos administrativos, que tem o objetivo permitir a  evolução 

do colaborador, decorrente de mudança para um cargo classificado em grade salarial  

superior  àquele  em  que  estiver  alocado,  deverá  obedecer  aos     seguintes 



 

critérios: 

Grade 1 a 5 

 
1. Promoção de 1 Grade: Somente poderá ocorrer após um período mínimo de 12 

(doze) meses de cargo 

2. Promoção de mais de 1 Grade: Somente poderá ocorrer após um período mínimo 

de 18 (dezoito) meses de cargo 

3. Deverá ser considerada a faixa mínima do cargo ao qual o colaborador está sendo 

promovido. 

4. O percentual de aumento deverá ser de no máximo 30% (trinta por cento) 

5. Sustentado pela avaliação de desempenho, aplicada anualmente para todos os 

colaboradores. 

6. Os colaboradores não devem ser administrados acima da faixa máxima do cargo 

7. Poderá ocorrer em qualquer época do ano, desde que previstos em orçamento ou 

especialmente aprovados pela Diretoria da Estácio. 

 
Grade 6 a 12 

 
1. Promoção de 1 Grade: Somente poderá ocorrer após um período mínimo de  12 

(doze) meses de cargo 

2. Promoção de mais de 1 Grade: Somente poderá ocorrer após um período mínimo de 

18 (dezoito) meses de cargo 

3. Deverá ser considerada a faixa mínima do cargo ao qual o colaborador está sendo 

promovido, desde que o colaborador não esteja com nível de remuneração maior; 

4. O percentual de aumento deverá ser de no máximo 30%. Poderão ser concedidos 

aumentos trimestrais de no máximo 30% até que o mínimo da faixa seja alcançado. 

5. Sustentado pela avaliação de desempenho, aplicada anualmente para todos os 

colaboradores. 

6. Os colaboradores não devem ser administrados acima da faixa máxima do cargo 

7. Poderá ocorrer em qualquer época do ano, desde que previstos em orçamento, ou 

especialmente aprovados pela Diretoria da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias. 

 
Art. 4º Classificação ou Reclassificação 

Quando houver aumento ou diminuição de tarefas e/ou responsabilidades em 

determinados cargos, a área deverá informar à Gerência de Remuneração e Benefícios, ao 

qual cabe avaliar as alterações ocorridas, em conjunto com as áreas envolvidas, 

providenciando sua reavaliação e encaminhando proposta para aprovação da Direção 

Geral da Faculdade. 

 
Art. 5º Considerações Finais 



 

As alterações de cargos e salários relacionadas neste plano devem ser solicitadas a 

Direção Geral da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias. 

O Plano de Cargos e Salários de Apoio Administrativo da Faculdade Estácio Euro- 

Panamericana de Humanidades e Tecnologias entrará em vigor na data da Homologação. 

As exceções e casos omissos serão analisados pela Direção Geral da Faculdade Estácio 

Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias. 



 

 
 

QUADRO DE CARREIRA DOCENTE DA IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, 
MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. 

 
 

Capítulo I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 1º. A IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA 

implanta o Quadro de Carreira Docente das mantidas, aprovado pelos seus Conselhos 

Superiores. 

 

Parágrafo Primeiro. Os objetivos deste Quadro são: 

d) Orientar o ingresso, a promoção, a ascensão e progressão funcional, o regime  

de trabalho e as atividades do Corpo Docente; 

e) Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional do Docente, de modo a 

assegurar um quadro qualificado; 

f) Estimular o Docente para o exercício eficiente e eficaz das funções que lhe 

cabem desempenhar. 

 
Parágrafo Segundo. São consideradas atividades próprias do Corpo Docente: 

a) As aulas ministradas no Ensino de Graduação, Pós-Graduação e Extensão; 

b) As atividades desenvolvidas na área da Pesquisa ou concernentes à produção, 

ampliação, revisão, aprofundamento do conhecimento; 

c) As atividades desenvolvidas no exercício de Direção ou Coordenação de curso; 

d) As atividades que atendam à comunidade sob forma de projetos de Extensão. 
 
 

Art. 2º. O Cargo de Professor do Quadro de Pessoal da Carreira Docente se distribui 

pelas seguintes categorias: 

Professor Titular 

Professor Adjunto 

Professor Assistente 

Professor Auxiliar 



 

Parágrafo Primeiro. São consideradas atividades dos Cargos de Professor Titular, 

Professor Adjunto, Professor Assistente e Professor Auxiliar do Quadro de Pessoal da  Carreira 

Docente: 

 
I. Planejar e ministrar aulas em sala, coordenando o processo de ensino e 

aprendizagem; 

II. Organizar a sua prática pedagógica, observando o desenvolvimento do 

conhecimento nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da 

comunidade em que a unidade de ensino se insere, bem como as demandas sociais 

conjunturais; 

III. Organizar e divulgar produções científicas, socializando conhecimentos, saberes 

e tecnologias; 

IV. Desenvolver atividades de pesquisa relacionadas à prática pedagógica; 

V. Contribuir para a interação e articulação da IES com a comunidade; 

VI. Acompanhar e orientar estágios curriculares; 

VII. Executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
 

Parágrafo Segundo. Cada categoria funcional compreende até 3(três) níveis de referência 

I, II e III. Para enquadramento nos níveis de referencia será observada a conjugação do tempo 

de casa e a titulação do professor, conforme a seguinte tabela: 

 
 

 

Categorias / Níveis 
Tempo de 

Casa 

 
Titulação 

Professor Auxiliar I 0 
 

Especialista Professor Auxiliar II 1 

Professor Auxiliar III 2 

Professor Assistente I 3 
 

Especialista 
Professor Assistente II 4 

Professor Assistente III 4 Mestre 

Professor Adjunto I 5 
 

Mestre 
Professor Adjunto II 6 

Professor Adjunto III 7 Doutor 



 

 

Professor Titular I 8  

Doutor Professor Titular II 10 

Professor Titular III 12 
 

Parágrafo Terceiro. O número de docentes em cada categoria obedecerá aos percentuais 

máximos de 20% Professor Titular, 10% Professor Adjunto, 10% Professor Assistente, 60% 

Professor Auxiliar, aplicados à totalidade dos professores pertencentes ao quadro de pessoal 

docente em efetivo exercício deduzidos deste cálculo os que não possuírem titulação mínima 

de especialização. 

 
Para determinação do número de vagas em cada referência, com vistas à progressão 

funcional, ficam estabelecidos os seguintes percentuais de vagas para cada referência: 

 
1. Referência II de cada classe Funcional – até 20% (vinte por cento) do total de 

professores na categoria funcional; 

2. Referência III de cada classe Funcional – até 10% (dez por cento) do total de 

professores na categoria funcional; 

 
Parágrafo Terceiro. A cada 2(dois) anos, a partir da vigência deste Quadro, a Diretoria 

Geral e o CONSUNI, fixarão a lotação de cada categoria nos termos do parágrafo primeiro do 

artigo 2º, de acordo com a disponibilidade orçamentária da Mantenedora. 

 
Capítulo II 
Da Admissão 

 

Art. 3º. A admissão em cargo de Professor será feita pela mantenedora, mediante seleção 

e contrato na forma da legislação trabalhista em vigor. 

 
Parágrafo Primeiro. A Diretoria Geral fixará as normas para seleção de que trata o ‘caput’ 

deste artigo, que poderá ocorrer mediante concurso de provas e títulos ou outros tipos de 

seleção aprovados pelos órgãos competentes da IES, respeitados os pré-requisitos 

estabelecidos nas especificações de cada categoria. 



 

Parágrafo Segundo. A qualificação para a contratação atenderá à forma estabelecida pela 

legislação em vigor. 

 
Parágrafo Terceiro. A qualificação mínima indispensável ao Professor será a 

Especialização, sendo que para as categorias de Professor Auxiliar, Assistente, Adjunto e 

Titular, devem ser demonstrados também a posse de Título de Pós-Graduação ‘lato-sensu’, 

Mestre, Doutor e/ou Livre Docência, devidamente registrado, expedido por cursos 

reconhecidos de instituições credenciadas pelos órgãos competentes, na área em que se 

ministre a matéria/disciplina. 

 
Art. 4º. Para os respectivos cargos de Professor são exigidos, além do Diploma de Curso 

Superior, os seguintes requisitos: 

 
I – Professor Auxiliar: 

Mínimo título de Especialista com certificado registrado, por instituições brasileiras com 

autorização ministerial, com carga horária mínima de 360 horas, obtido em Instituição 

credenciada; 

1. Experiência no magistério superior ou experiência profissional não acadêmico – 

pedagógica na área; 

 
II – Professor Assistente: 

1. Título de Especialização, Mestrado, Doutorado ou Livre-Docência, devidamente 

registrado; 

2. Mínimo 5(cinco) anos de experiência no magistério superior; 

3. Mínimo 3(três) anos de efetivo exercício de docência nas Instituições mantidas 

pela IREP, com contrato de tempo parcial, integral ou dedicação exclusiva. 

 

III – Professor Adjunto: 

1. Título de Mestre, Doutor ou Livre-Docência, devidamente registrado; 

2. Mínimo 8(oito) anos de experiência no magistério superior; 

3. Mínimo 5(cinco) anos de efetivo exercício de docência nas Instituições mantidas 

pela IREP, com contrato de tempo parcial, integral ou dedicação exclusiva. 



 

 
 

IV – Professor Titular: 

1. Título de Doutor ou Livre-Docência, devidamente registrado; 

2. Mínimo 12 (doze) anos de experiência no magistério superior; 

3. Mínimo 8(oito) anos de efetivo exercício de docência nas Instituições mantidas 

pela IREP com contrato de tempo parcial, integral ou dedicação exclusiva. 

 
Parágrafo Primeiro. Para o previsto nos itens II, III e IV deverão ainda ser observados os 

seguintes requisitos: 

1. Respeitar o previsto nos parágrafos 1º e 3º, do Artigo 2º; 

2. Produção científica relevante na área de conhecimento da(s) disciplina(s) 

ministrada(s); 

3. Experiência profissional comprovada na área de conhecimento do curso de 

graduação ou outro(s) título(s) que comprove(m) aderência à(s) disciplina(s) 

ministrada(s). 

4. Para os itens III e IV será exigida participação ativa em congressos, simpósios, 

seminários, jornadas de trabalho entre outros eventos; 

 

Parágrafo Segundo. O Professor ingressará nas referencias  iniciais  correspondente a sua 

titulação e poderá progredir de categoria em virtude de titulação obtida ao longo do contrato. 

Tal progressão deve observar a disponibilidade orçamentária e as necessidades da Instituição, 

respeitado a formação e/ou titulação do Professor ou a natureza da matéria e/ou disciplina a 

ser ministrada e os requisitos mínimos para ascensão funcional, além da existência de vaga. 

 

Parágrafo Terceiro. Ressalvados os direitos adquiridos dos atuais Professores Titulares, o 

preenchimento de vagas de Titulares, na proporção máxima estipulada nos Parágrafos 1º e 3º 

do Artigo 2º, dar-se-á, na ausência de Professores Doutores ou Livre-Docentes, respeitado a 

disponibilidade orçamentária, por Professores Adjuntos portadores de Título de Mestre com 

no mínimo 12 (doze) anos de experiência no magistério superior e no mínimo 10 (dez) anos 

como integrante do corpo docente nas Instituições mantidas pela IREP. 



 

Parágrafo Quarto. Para as contratações preconizadas nos Artigos 3º e 4º e seus incisos, 

concernentes às disciplinas que serão objeto de previsão em Portaria a ser emanada pela 

Diretoria Geral, apenas 50% do total de docentes da Instituição deverão comprovar a 

experiência profissional não acadêmica, assim previsto no parágrafo primeiro item 3 deste 

artigo, podendo, portanto, os demais, ficar dispensados desta exigência, para fins de 

enquadramento, sendo este elemento válido para critério de desempate. 

 
Art. 5º. A contratação ou demissão do Docente é de competência da entidade 

Mantenedora, por proposta da Diretoria Geral e das diretorias acadêmicas e Gerencias 

Acadêmicas, nos termos do Estatuto e do Regimento das Instituições mantidas pela IREP, 

observada a legislação vigente aplicável à matéria. 

 
Capítulo III 
Do Professor Visitante 

 
Art. 6º. Poderá haver, fora do Quadro de Carreira Docente, a presença de Professor 

Visitante, na forma da legislação e de acordo com o Estatuto e Regimento Interno da 

Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias e das Instituições 

mantidas pela IREP. 

 
Parágrafo Único. O Professor Visitante é o profissional de renomada competência no país 

ou no exterior, convidado para proferir conferências, palestras, participar de pesquisas ou 

outras atividades por tempo determinado, podendo neste caso ser enquadrado para efeito de 

remuneração, em classe funcional compatível, independentemente de vaga ou cumprimento 

dos pré-requisitos estabelecidos para o cargo. 

 
 
 

Capítulo IV 
Da Promoção e dos Níveis de Referência 

 
 

Art. 7º. As movimentações por Merecimento (promoção) e por Antiguidade (tempo no 
cargo), ocorrerão a cada 2 (dois) anos, de forma alternada, sendo essa alternância 
materializada ao final de 4 (quatro anos). 



 

 
 

 

Art. 8º. Para promoção nas várias categorias funcionais serão necessários: 

I – classificação a ser realizada, utilizando-se dos seguintes mecanismos: 

8. Avaliação que pode compreender provas, entrevistas, análise de 

memorial; 

9. As avaliações realizadas pela Comissão Própria de Avaliação com o 

objetivo de atender ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior; 

 
10. Sistema de avaliação que aponte o desempenho do professor, conforme 

Tabela I, anexa a este quadro. 

 
II – preenchimento dos requisitos previstos no artigo 4º e seus incisos e parágrafos; 

III – existência de vagas fixada pela Diretoria Geral e ou pelas Diretorias das IES; 

Parágrafo 1º. A classificação dar-se-á no mês de janeiro preferencialmente a cada 2 

(dois) anos, sendo precedido pela publicação do Edital que ocorrerá no mês de dezembro, 

desde que seja constatada a existência de vagas. 

 
Parágrafo 2º. Para concorrer à promoção nas categorias funcionais, o professor deverá 

inscrever-se para participar da classificação, mediante requerimento protocolado na área de 

Recursos Humanos, com a documentação comprobatória completa dos requisitos 

necessários, nos prazos estabelecidos em Edital para a promoção nas diferentes classes 

funcionais. 

 
Parágrafo 3º. A constatação de qualquer irregularidade nos  documentos apresentados 

implicará na anulação da promoção nas classes funcionais, sem prejuízo das sanções legais 

cabíveis. 



Parágrafo 1º. Para concorrer à Progressão Funcional para referência superior o docente  

 
 

Parágrafo 4º. Em caso de empate na classificação, será contemplado, na ordem de 

prioridade a seguir descrita, o docente: 

 
I – que contar com maior tempo de exercício docente na Faculdade Estácio Euro- 

Panamericana de Humanidades e Tecnologias e nas Instituições mantidas pela IREP; 

 
II – com maior média de horas/aula nos últimos 2(dois) anos de efetivo exercício na 

Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias e nas Instituições 

mantidas pela IREP; 

 
III – com maior número de horas de trabalho voluntário em ações, projetos, cursos 

para comunidade e programas de responsabilidade social da Faculdade Estácio Euro- 

Panamericana de Humanidades e Tecnologias e nas Instituições mantidas pela IREP; 

 
IV – que contar com maior titulação; 

V – com maior produção cientifica; 

VI - que contar com maior tempo de docência no Ensino Superior; 
 
 

VII – que contar com maior tempo de experiência profissional não Acadêmico – 

Pedagógica na área; 

 

VIII – que contar com a maior idade. 
 
 

Art. 9º. Os critérios para classificação para obtenção de  Progressão Funcional aos  níveis 

de referência I, II, III, previsto no artigo 2º, parágrafo 2º, para as categorias de Assistente, 

Adjunto e Titular, ocorrerá preferencialmente a cada 2 (dois) anos, no mês de julho, e 

obedecerão ao critério de antiguidade: 



Parágrafo 2º.  O Quadro de Carreira Docente compreende quatro regimes de trabalho:  

deve estar a pelo menos 2 (dois) anos no nível funcional. 
 
 

Parágrafo 2º. Em caso de empate na classificação, será aplicado o estabelecido no  artigo 

8º parágrafo 4º. 

 
Art. 10º. O Docente fará jus ao recebimento da remuneração correspondente no mês 

subseqüente ao da homologação do enquadramento, através de Portaria da Diretoria Geral, 

ficando estabelecido que para Ascensão funcional à classe superior os efeitos ocorrerão a 

partir de 01 de março e para a Progressão funcional à referência superior os efeitos ocorrerão 

a partir de 01 de agosto, a cada 2(dois) anos de acordo com a dotação orçamentária da 

Mantenedora. 

 
Parágrafo 1º. Caso, por motivos fortuitos, não ocorra dotação orçamentária no ano  da 

aplicação da Ascensão ou Progressão Funcional, os efeitos financeiros somente serão 

aplicados no ano seguinte e não caracterizarão direito ou efeitos retroativos. 

 
Parágrafo 2º. Não será aplicada a Progressão ou Ascensão em caso de não existência de 

vagas conforme o estabelecido no artigo segundo e seus parágrafos. 

 
Capitulo V 
Do Regime de Trabalho 

 
Art. 11. O Professor integrante do Quadro de Carreira Docente do Ensino Superior fica 

sujeito aos Regimes de Trabalho previstos no parágrafo 2º deste artigo e a sua jornada de 

trabalho corresponderá principalmente ao desempenho das atividades inerentes ao ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

Parágrafo 1º. A distribuição da jornada de trabalho será apresentada semestralmente a 

Diretoria Geral, nos meses de janeiro e julho, através de proposta encaminhada pela Gerencia 

Acadêmica. 



abril  de  cada  ano,  tendo  seus  efeitos  financeiros  no  mês  subseqüente,  respeitada       a  

 
 

I. Regime de dedicação exclusiva – Docentes contratados com 40 horas semanais de 

trabalho na instituição, nelas reservado tempo de, pelo menos, 20 horas semanais 

destinadas a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, 

avaliação e orientação de alunos. Não poderá ter outro vínculo empregatício além 

daquele mantido com o Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo e ou nas 

Instituições mantidas pela IREP. 

 

II. Regime integral – Docentes contratados com 40 horas semanais de trabalho na 

instituição, nelas reservado tempo de, pelo menos, 20 horas semanais destinadas a 

estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e 

orientação de alunos. 

 
III. Regime parcial – Docentes contratados com 12 ou mais horas semanais de trabalho 

na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, 

planejamento, avaliação e orientação de alunos. 

 

IV. Regime horista – Docentes contratados pela instituição exclusivamente para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada ou que não se 

enquadrem outros regimes de trabalho acima definidos. 

 
Parágrafo 3º. Os Regimes de Trabalho previstos nos incisos I, II, III e IV deste artigo, 

observam o disposto nas diretrizes vigentes à época deste Quadro, pelo Ministério da 

Educação (MEC) no que tange às exigências básicas para atender os padrões de qualidade. 

Capítulo VI 
Da Remuneração, Valores e Vantagens 

 

Art. 12. Os Docentes integrantes do Quadro de Carreira Docente serão remunerados 

segundo a categoria funcional, o nível de referência, o regime de trabalho docente e/ou 

natureza da função, de acordo com os valores expressos na Tabela Salarial, em anexo, das 

Instituições mantidas pela IREP, conforme fixada e aprovada pela Mantenedora no mês de 



 

legislação trabalhista. 
 
 

Art. 13. A hora-aula compreende, para efeito da remuneração, a aula efetivamente 

ministrada e registrada, conforme previsto na convenção coletiva da categoria. 

 
Art. 14. A remuneração das horas-aula nos cursos e programas de Pós-Graduação, 

Especialização e Extensão, quando ministradas em módulos, serão fixadas, especificamente, 

caso a caso, em função das características do evento, a serem pagos em titulo próprio, 

cessando essa remuneração com o fim da prestação de serviços, sem gerar, em hipótese 

alguma, direito de continuidade, reflexo ou qualquer obrigação trabalhista. 

 
Art. 15. Para fins deste Quadro de Carreira Docente e para todos os demais fins em que 

venha ser aplicado, compreende-se: 

 
I. Por Hora-Atividade (HA): conforme preconizado nas convenções e/ou acordos 

coletivos de trabalho, as tarefas e atribuições executadas pelo professor dentro 

da sala de aula, conforme previsto no artigo 12, será remunerada como hora- 

aula/atividade. 

 
II. Por Hora-Atividade de Carreira (HAC): toda e qualquer tarefa ou atribuição 

exercida pelo professor, dentro e fora do estabelecimento de ensino na 

preparação de aulas, provas e exercícios bem como na correção dos mesmos, 

excluída da definição da hora-aula mencionada no artigo 12 deste Quadro, será 

remunerada como Gratificação de Função, Cargo em Comissão ou Gratificação de 

Tempo Parcial, Integral ou Dedicação Exclusiva. 

 
Art. 16. Os docentes integrantes do Quadro de Carreira, sem prejuízo das atribuições e 

vantagens decorrentes de suas funções e independentemente de suas atividades em sala de 

aula, e, inclusive, obedecendo às disposições específicas formalizadas, poderão, por ato de 

nomeação da Diretoria Geral, ouvida a Mantenedora, exercer mandato de prazo certo e 

determinado igual ou inferior a 2 (dois) anos, podendo ser renovado sucessivamente por igual   

período  ou   não,   a   critério  da  Instituição,   percebendo   por  essas   funções  valor 



 

denominado Gratificação de Função ou Cargo em Comissão. 
 
 

Parágrafo 1º. Os valores da Gratificação de Função, Cargos em Comissão, Gratificação de 

Tempo Parcial, Integral ou Dedicação Exclusiva, não se incorporam ao salário ou à 

remuneração nos moldes previstos e determinados na CLT, tratando-se de gratificação por 

exercício de cargo de confiança em retribuição ao exercício de atribuição eventual ou especial, 

sendo devida única e exclusivamente enquanto vigente o mandato de nomeação previsto no 

caput deste artigo. 

 

Parágrafo 2º. Da mesma forma o valor da Gratificação de Função ou Cargo em 

Comissão não se incorporam à remuneração da carreira Docente, de forma que, ao término 

do mandato, seja por decorrência do transcurso do prazo mandamental ou por qualquer 

outra motivação, inclusive em decorrência de ato revogatório da Diretoria Geral, tal 

gratificação de função ou salário referente será suprimida, na forma do Artigo 468 da CLT, 

permanecendo o membro integrante da carreira Docente em função originária de professor. 

 
Parágrafo 3º. Os valores de Gratificação de Tempo Parcial, Integral ou Dedicação 

Exclusiva somente serão devidos enquanto o Docente estiver com contrato de Tempo Parcial, 

Integral ou Dedicação Exclusiva, cessando sua remuneração em caso de mudança de regime, 

ou seja, a gratificação de função ou salário referente será suprimida, na forma do Artigo 468 

da CLT, permanecendo o membro integrante da carreira Docente em função originária de 

professor horista. 

 
Art. 17. As tabelas dispondo os valores referentes às Gratificações de Função, Cargo em 

Comissão, Gratificação de Tempo Parcial, Integral e Dedicação Exclusiva, bem como eventuais 

atualizações, serão determinadas e fixadas anualmente. 

 

Capítulo VII 
Do Aprimoramento Acadêmico 

 
Art.18. A título de aprimoramento acadêmico será concedido ao professor, sobre o valor  

da  sua  remuneração  percebida  mensalmente  como  docente,  excluídos  os  valores 



 

percebidos como Gratificação de Função ou Cargo em Comissão, os percentuais 

estabelecidos na convenção coletiva ou acordo coletivo do Sindicato da categoria. 

 
Parágrafo 1º. Os percentuais não são cumulativos, aplicando-se o percentual 

correspondente à titulação de maior importância. 

 
Parágrafo 2º. No caso de acesso a níveis ou categorias funcionais que apresentam o 

adicional de aprimoramento, o professor deve comprovar sua titulação para fazer jus ao novo 

nível ou categoria e remuneração. 

 
Parágrafo 3º. Os efeitos financeiros da aplicação do aprimoramento acadêmico somente 

serão devidos a partir dos seguintes períodos: 

 
I – Os títulos e ou diplomas apresentados e validados pela área competente no período 

de agosto a fevereiro, a partir de 01 de março; 

 
II – Os títulos e ou diplomas apresentados e validados pela área competente no período 

de março a julho, a partir de 01 de agosto; 

 
Capítulo VIII 
Do Afastamento 

 
Art. 19. O ocupante de cargo da Carreira Docente poderá ser licenciado, por prazo 

determinado, com ou sem remuneração, ouvidas a Direção e/ou Coordenação de Curso ao 

qual pertence e a Diretoria Geral, nos seguintes casos: 

 

I - Para aperfeiçoar-se em Instituições nacionais ou estrangeiras; 
 
 

II - Para prestar colaboração temporária a outra instituição de ensino superior ou de 

pesquisas; 

 
III -  Para  comparecer  a  congresso  ou  reunião,  relacionados  com  sua atividade de 



 

ensino ou pesquisa. 
 
 

Parágrafo Único. É facultado à Instituição acatar ou não os pedidos de licença dos 

docentes, observada a Legislação pertinente. 

 
Art. 20. Os afastamentos de professores para realização de cursos de Pós-Graduação, 

participação em Congressos ou Seminários e outros eventos serão  objeto  de regulamentação 

pelo Conselho Superior, nos termos das normas propostas pela Diretoria Geral. 

 
Art. 21. Para as promoções previstas neste Quadro de Carreira Docente é necessário que 

o docente esteja no efetivo exercício das suas funções, independentemente do regime de 

trabalho. 

 
Parágrafo Único. O docente que se encontrar afastado da instituição, devidamente 

autorizado pela Diretoria Geral, será considerado para efeito de classificação para Ascensão 

ou Progressão Funcional, no efetivo exercício das suas funções. 

 

Art. 22. Visando a preservação e valorização do vínculo empregatício, o docente que 

tenha sua carga horária zerada em razão de ausência de formação de turmas, curso ou não 

oferecimento de disciplinas para a qual está habilitado, ou em número insuficiente para 

atendimento ao quantitativo de docentes do Centro Universitário, será considerado em 

licença sem vencimento/remuneração por período máximo de 1(um) ano, e somente depois 

deste período será feita sua rescisão, caso permaneçam as mesmas situações. 

 

Parágrafo Único. A instituição poderá convocar o professor licenciado a qualquer  tempo 

em que esta situação se normalize. 

Capítulo IX 
Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 23. O Quadro de Carreira Docente da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias e das Instituições de Ensino Superior mantidas pela IREP, foi 

elaborado  em  conformidade  com  o  parágrafo  1º.  do  Art.  3º.  Da  Portaria  n°  02,  de 



 

25/05/2006, inexistindo na Convenção Coletiva do Trabalho do Ensino Superior cláusula 

sobre Quadro de Carreira, bem como legislação específica sobre a profissão. 

Art. 24. Os atuais ocupantes das categorias funcionais, mesmo desprovidos da  formação 

e titulação exigidas para o exercício das respectivas categorias funcionais de que tratam os 

artigos 2º, 4º, 8º e 9º, serão também enquadrados no Quadro de Carreira Docente de Ensino 

Superior adotado nas Instituições de Ensino Superior mantidas pela IREP, sem a perda dos 

direitos adquiridos, e suas vagas se extinguirão a medida que forem desocupadas. 

 

Art. 25. O Quadro de Capacitação Docente será objeto de regulamentação própria. 
 
 

Art. 26. A Diretoria Geral, a Direção das instituições Superiores, ouvida a Mantenedora, 

regulamentará os assuntos relacionados ao Quadro de Carreira Docente da Faculdade  Estácio 

Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias e das Instituições Ensino  Superior, 

mantidas pela IREP, respeitadas as legislações trabalhista e de ensino superior vigentes. 

 
Art. 27. Na hipótese do docente se julgar prejudicado nos seus direitos, à época das 

classificações e promoções, poderá recorrer à Diretoria Geral da Faculdade Estácio Euro- 

Panamericana de Humanidades e Tecnologias e os demais docentes das IES Isoladas da 

Mantenedora IREP, poderão recorrer a Direção da Instituição de Ensino Superior em que 

possui maior carga horaria, em formulário próprio disponível do Departamento de 

Administração de Pessoal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da 

publicação da Portaria de promoção, cabendo recurso em última instância, em igual prazo a 

partir da resposta, ao CONSEPE. 

 

Art. 28. Este Quadro de Carreira Docente poderá ser reformulado ou alterado, mediante 

proposta da Diretoria Geral. 

 

Art. 29. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria Geral da 

Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias e o Departamento de 

Recursos Humanos. 



 

Art. 30. O Quadro de Carreira Docente da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias entrará em vigor na data da Homologação na Delegacia Regional 

do Trabalho, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário. 

TABELA SALARIAL 
 
 
 
 
 
 

 
Categorias do Cargo / Níveis 

Tempo de 
Casa Anos 

 
Titulação 

R$ 
Salário 
Hora 

Professor Auxiliar I 0  
Especialista 

30,14 

Professor Auxiliar II 1 31,65 

Professor Auxiliar III 2 33,23 

Professor Assistente I 3 
Especialista 

34,89 

Professor Assistente II 4 36,64 

Professor Assistente III 4 Mestre 38,47 

Professor Adjunto I 5 
Mestre 

40,39 

Professor Adjunto II 6 42,41 

Professor Adjunto III 7 Doutor 44,53 

Professor Titular I 8  
Doutor 

46,76 

Professor Titular II 10 49,09 

Professor Titular III 12 51,55 
    



 

Tabela - I (Anexo ao Quadro de Carreira Docente) 

Progressão Funcional 

Merecimento e Antiguidade 
 

 
I 

Tempo de exercício docente (por ano) 
Ponto 
s Merecimento (Multiplicar pelo fator 1) Antiguidade (Multiplicar pelo Fator 5) 

Estácio  

Outras Instituições não concomitantemente com a Estácio  

II Média de horas aulas nos últimos 2 anos  

 
 

III 

Número de Horas de trabalho Voluntário na Estácio (média dos últimos 2 anos) - Para cada hora 1 ponto  

Ações  

Projetos  

Cursos para Comunidade  

Programas de Responsabilidade Social  

IV Titulação Especialista 15 Pts Mestre 35 Pts Doutor 
50 
Pts 

 

V Produção Científica nos últimos 2 anos - 100 pontos  

VI Experiência Profissional - 20 pontos  

 
 

 
VII 

Conceito nas avaliações realizadas pela Estácio nos últimos 2 anos 
(Parâmetro Avaliação Institucional - escala de 1 a 5) 

 

Muito Bom 
Entre 4,5 e 5 

100 pontos 
Bom 
Entre 3,5 e 4,5 

50 pontos 
Regular 
Entre 3,0 e 3,5 

10 pontos 
 

Pelo Corpo Discente  

Pela Coordenação  

Pela Direção  

VIII 
I 

Frequência igual a 100% no ano (Excetuando faltas justificadas) 100 pontos  

Para cada dia de atraso deduzir 5 pontos Número de   



 

 

 
 

 No caso de falta sem justificativa que haja reposição de aula essas não serão consideradas para fins de 
pontuação. 

dias   

 

 

 

 

 

 

IX 

Tarefas Relacionadas à Vida Acadêmica nos prazos estabelecidos no ano  

Lançamento de notas - 100 pontos  

Lançamento de frequência - 100 pontos  

Participação em:  

Reuniões de Colegiados – 20 pontos  

Reunião NDE – 20 pontos  

Reunião CONSAD – 15 pontos  

Reunião CONSEPE – 15 pontos  

Encontro Pedagógico – 10 pontos  

Bancas de Concurso – 10 pontos  

Comissões Especiais – 10 pontos  

Total 
 


